
 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  Dr. Kafi Dano Pati  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  Dr. Mostafa Mohamed Eraqi  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  Emad Abaas Abd_Aljabar  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  Kaniaw Najmadin Sharif  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. امحد فتحي حممود  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. أمساء رابح حاج حممد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. بان البدران  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  الكريما. محاتيت عبد   إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. غامن صباح خلف الطائي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. وفاء زلوف  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. يامسني حسني املسلم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. ذنون الطائي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. زينب امحد عوين  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. زينب هادي حسن  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. سليمة كاظم حسني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. صباح مالك حبيب الشطي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. عامر هاشم عواد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. فائزه محزه عباس  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. قحطان محيد كاظم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. منال جبار سرور  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  امحد الشهيديا.د. مىن عبد اهلل   إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. مها حممد االيوبي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. ميسون ذنون العباجيي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. وفاء عبد الغني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. أمرية وحيد خطاب  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. بامسة فارس حممد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. زينب حممد علي حسن  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. مسري عبد الواحد ياسني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. شذى حممد حسن عبيد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. ليلى مناتي حممود  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د.  زياد عبداالله عبدالرزاق  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  يد العقابيا.م.د. امحد هاشم مح  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. ازهار طالل حامد الصفاوي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. ايات سلمان شهيب  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. اميان خليفة حامد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. بسام خلف سليمان احلمداني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. حنان عباس خرياهلل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. حيدر جاسم اجلبوري  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. ذكاء متعب حسني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. رابعة فتاح شيخ حممد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. رجاء خضر حممد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. رنا صالح طاهر  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. سامل حسني حسنا.م.  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. شيماء عبد احلسني حممد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. طالب برايم سليمان  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. عامرة فارس حممد السراج  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. عبد اهلل خليف خضري احلياني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. عروبة مجيل حممود عثمان  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. عصام جاسم اخلليفاوي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. علي أمحد العبيدي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. عمارباسم صاحل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. ليلى عبداهلل مصطفى  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  .د. حممد نزار الدباغا.م  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. مها سعيد محيد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. مها عبداهلل جنم الشرقي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. نزار علوان عبد اهلل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. نسرين جواد شرقي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. نهرين جواد شرقي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. نريمني ماجد البورنو  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. هدى ياسني الدباغ  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. وداد فرحان جابر  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م.د. وسن حسني حميميد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ابتهال عبد اجلواد كاظم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  الم عارف سليماناح  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ازهار ناظم رحيم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  االء علي شاهني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  الطبيب البيطري حممد عبدالغني سليمان  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  املرتجم حممد فتحي شوقي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  املدرب بودايل عابد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  املهندس والناشط السياسي حممد اسعد شعيب  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ايناس خضري مطر العبودي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  أمحد صبيح كنيج الالمي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  أميمة كمال يونس  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  بايلوجي امال جبار محود  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  نبشرى عبد الكريم ذنو  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  تابان صباح بريبال  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  جليل حممد عبود الربيعي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حارث حازم ايوب  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حسن رشيد جخيور  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حسني مصطفى غفور البياتي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حيدر محزه جبري  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حيدر كريم صاحل مهدي الربيعي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حيدر مصلح مرشد اجلنابي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  خلودة محيد حريش  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. اهلام عبدالوهاب عبدالقادر  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. أمحد عالوي جميد البغدادي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. آمال عمر مخيس  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حد. حبري سامل فتا  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. حدادو فطيمة  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. سعد صهيب خضر  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. سنور صباح صديق  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. طعبة سعاد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. كفاية خليل ابراهيم ابواهلدى  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. حممود مصطفى حسن عبد التواب  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. مرتضى عبد علي فرحان  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. مها عبد النبي غثوان  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. ندى نعمت سليم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. هواري صباح  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. وجدي حممد فريد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. يوسف نوري محه باقي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د.د. عد يونس حسني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  آيسف ديرا ميساك  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رائد محيد امحد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رائد حممد عبود  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رائد حييى امحد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رهان هادي دحام  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  زهراء فتحي حممود  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  زهراء فؤاد عبد األمري  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  زيد سامل حسن  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ست دعاء بهاء ملحم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  سرمد جاسم حممد اخلزرجي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  سهيلة يونس حييى  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  شيماء صاحل حممود  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ضحى جميد العوادي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ط.د. بلحرب خرية  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عبد الرمحن مسري عبدالرمحن املشهداني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  شكريعبري حكمت   إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عبري سفيان فاضل العاني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عدي نعمه ياسني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عقيل عبد الكريم عبد اهلل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  علي طاهر امني شالش  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  علي خملف مجيل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  علي مهدي الكرعاوي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عماد رحيم علي األسدي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عمر سعدون محد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عمر صاحل حممد علي اجلبوري  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عمر مهند حييى  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عواطف عقيل عبد الكريم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  فاطمة خضري عباس  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  فيان عمر  مراد املزيري  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  قاسم سلطان عبد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  وثر امساعيل حسني امساعيلك  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. اسعد حممد مصطفى  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. اهلام امحد حسني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. اميان طلعت عبدالرزاق الدباغ  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. إنتصار شعبان هاشم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
ذيذ البهاديل  إىل/

َ
ضل كامل ل

َ
 ة/احملرتم/  م. َأبا الف

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. حوراء علي حسني املرعيد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. ريم أيوب حممد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. ريم عبد الوهاب امساعيل الطائي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. زينب مصدق جنيب  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. زينه قاسم هاشم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  نه قاسم هاشمم. زي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. شامل حممد صاحل حسن  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. عاتكة حممد عبداهلل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. عامر بلو إمساعيل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. کارزان فاتح نامق  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. مؤيد جبار حسن  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. نازك جنم الربيعي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. ناصر يوسف عبداهلل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. نشميل صابر عبداهلل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. هناء حسني خملف حسني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حسن وسفی زووەم. ئار  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. احسان حممد محزه  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. امحد سعيد رشيد الطائي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  .د. أمحد حممود محودم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. تغريد فاضل حسني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. حنان عبداخلالق علي السبعاوي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. حيدر علي حول  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. زينب حسني كاظم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. مساح هادي حممد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. صهيب حازم عبد الرزاق  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. عبد الستار صاحل هوبي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. علي دهش حلو الكرعاوي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. مازن حسن رحيمة  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. نور رؤوف توفيق احلسني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حممد حسنم.د. هديل   إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. هديل يوسف حممود البارودي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. امحد عبد علي حممد علي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. أمحد محيد كامل الكناني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. أمحد عبد السالم عالوي املوسوي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. أمساء سامل حممد علي احلمداني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. آمنة علي محزة  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. آمنة فؤاد عبد االمري  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. بريشان تاج الدين عتم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. تبارك صالح رشيد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  شيش زويدم.م. جاسم ك  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. جعفر خلف علي العبودي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. حيدر حسن مران العيساوي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. خضر امحد سليمان عثمان  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. دلزار صاحل صادق  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. ذكرى حسن داحس الكناني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. رافد ياسني جاهل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. رعدسعد عبيد الشيخ زيني  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. زهراء رياض علي الطائي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. زينب فائق حممد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. زينب حممد صابر املوسوي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ساره حسني حسنم.م.   إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. سكينة حممد ناصر الغريفي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. شرمني كريم عبدالرمحان  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. شهد حمسن خليل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. صبا حازم صديق حسن العباسي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. صباح شكر حممود األنصاري  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. فائز فتح اهلل عبد الوهاب  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. فكتوريا مناتي حممود  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. كرار عماد رحيم األسدي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. ملى ابراهيم عزيز  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  هندي م.م. ملى صالح  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. مريم عبداالله عبدالكريم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. نادية عمر امحد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. نور ثامر حممدفاضل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. نور عبداملطلب حممود علي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. نورس عبد العباس امساعيل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. وليد سعدون عبد السامرائي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. يوسف عبد زيد اخلطابي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  مازن معيوف امحد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حممد بسمان علي  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حممد فتحي حممود زيدان  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حممد فياض مغري الشمري  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  مود مصطفى حسن عبد التوابحم  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  مرتضى قاسم جليل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  مرشد تربوي علي ابراهيم فاضل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  مرفت حممد عبداهلل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ناهده موسى امساعيل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  جنم الدين عزالدين حسن  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  نهى عبد الكريم جواد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  هدى صديق امحد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ياسر طه خليل  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  يوسف خليفة رجب حممد  إىل/

  :املوسومة عشر(  )الثانية الفرتاضيةوااخلامسة عشرة( ) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
 هناء جاسم السبعاوياألستاذ املساعد :التي ألقتها  (معاجلة انتشار املخدرات لدى الشباب)

  منصة عرب 2021 /نيسان/7-6يومي الثالثاء واالربعاء املوافق وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 

 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                  

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 


