
 احملرتم/ة   Radwa reda Ahmed    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. امحد حممد الطبيقي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. احلسني صاحل ال مساعيل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. أمحد حممد زيد اهلادي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. بان البدران    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. بتول عبداهلل املكرمي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. بدر شارع عائد العتيبي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. برير مدن األمرد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. جابر علي جابر علواني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   حسن حمسن الصيقلا.     اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. حسن حممد كعيي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. محاتيت عبد الكريم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. محود علي الشريف    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. زهرة علي امحد حممد ابوبكر النعيمي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. زهره باقر املوسى    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. سلمى قبل الرحيلي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. سليم نور عامل فاروقي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. شريف حممد سيد عبد املطلب    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. شقراء عبداهلل امحد حممد بهكلي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. طالل عوده رميح الشمري    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   مولوي أبو بكر عبد العزيز الشرحيلي ا. فياض    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. كرمية عبداالله قوأمحد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. حممد سعود السياري    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. حممود حافظ عبد الرشيد سفر علي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. مروان أمحد إبراهيم سامل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. ندى بنت عيسى سعد املداني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. هيفة صاحل صالح الصاعدي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا. يامسني زيد القطامي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.د. امساء عواد عطية الدوري    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   مساعيلا.د. جالل محه صاحل ا    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.د. ذنون الطائي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.د. فائزه محزه عباس    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.د. قاسم جواد اجليزاني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.د. قحطان محيد كاظم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.د. مىن عباس امحد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.د. ميسون ذنون العباجيي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م. نزيهة سلطان امحد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. بسام خلف سليمان احلمداني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. راحبة حممد خضري    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. رابعة فتاح شيخ حممد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ح اجلزائريا.م.د. سوالف فيض اهلل حسن فتا    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. شيماء سامل عبد الصاحب    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. طالب برايم سليمان    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. علي أمحد العبيدي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. ملى عبدالعزيز مصطفى    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. حممد ناجي عبد احلسني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. حممد نزار الدباغ    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. مها سعيد محيد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. ندى ياسني قاسم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. نزار علوان عبد اهلل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. هدى ياسني الدباغ    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   . وجدان عبد اجلبار محدي النعيميا.م.د    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د. وسن حسني حميميد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ا.م.د.عروبة مجيل حممود عثمان    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ابتسام حممد آل شريف    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ابتسام حممد حسن باحلارث    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   امحد فواد عبد السالم حممد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   الكابنت سيد ممدوح عبد اللطيف    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   انور حييى عبد اهلل اجلرب    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   اوراس غامن عبد فتحي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   أمساء حاج حممد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   بدر ابراهيم سامل عريبي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ن يوسف حنانب    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   جواهر عبد اهلل أمحد حممد بهكلي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   حسن  حجي علي الشمس    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   محود حمسن عازب الزهراني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   حيدر محزه جبري    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   خلود صاحل مبارك مسعود علي بن عمرو    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   خلودة محيد حريش    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. بسام عبد اهلل حداد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. تريفة امحد عثمان    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. رنا سامل حممد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. سنور صباح صديق    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. شيماء حامت عبداهلل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. شيماء عطيه على    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   . علي حازم زكر احلجيد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. عماد حمسن محدي اجلميلي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. عهود سامي هاشم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. كوثر امساعيل حسني امساعيل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. مهند مخيس عبداهلل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د. هونر عبد اهلل كاك امحد اخلياط    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   رجاء سامي رشيد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   رهان هادي دحام    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   زكية هاشم املوسوي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   مشعة عبد اهلل عماش بكري    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   صاحل ناصر الطويل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   عبد الرمحن سعد املرواني اجلهني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   عبدالعزيز طامي عسريي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   عرب حممد عرب سليماني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   عصام حمسن بيضي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   علي مسفر حممد الغامدي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   علي هادي ابراهيم املدخلي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   عماد أمحد إبراهيم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   عماد جدعان عبدالسادة    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   عماد عباس عبد اجلبار    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   عمر سعدون محد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   عمر مهند حييى    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   عيسى مساعد املطريي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   غادة إحسان بكر    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   فاتن سعد الراجح    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   فاطمة علي حسني احملسن    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   د اهلل الوليديفهد عب    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   لطيفة عبد العزيز عبد الغني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م. امحد عباس علي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م. انوار غامن حييى    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م. بشرى عصام كامل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م. زكرياء قزيرب    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م. زينة متي خضر اسويف    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م. صفية شاكر حممود    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م. عامر بلو امساعيل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م. عبداهلل بن راشد حممد خريي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م. فينوس ميثم علي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م. نشميل صابر عبداهلل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   حسن وسفی زووەم. ئار    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   سان ميسر جاسمم.ب. إح    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د.  سؤدد سعيد محد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. اثري عيدان خليل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. امحد سعيد رشيد الطاىي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. اميان عبد الوهاب موسى    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. أموش عبد القادر حممود الزهريي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. أمينة داخل شلش التميمي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. حنان عبداخلالق علي السبعاوي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. سجى مشعل رشيد الطائي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. صهيب حازم عبد الرزاق الغضنفري    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. غصون كريم جمذاب    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. حممود ضياء جاسم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. نواف غازي عبود التمي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.د. هديل يوسف حممود البارودي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م.  خضر امحد سليمان عثمان    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. امحد حنم عبداهلل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. بريشان تاج الدين عتم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. تابان صباح بريبال    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. رافد ياسني جاهل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. رغد عثمان امحد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. ريم حممد صاحل مصطفى    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   زينب فائق حممد م.م.    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. زينه صالح حسن غزيله    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. سرى مازن علي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. شرمني كريم عبد الرمحن    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. صبا حازم صديق حسن العباسي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. عبري امحد جاسم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. علي حسني عواد حمارب    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. علياء عصام حممد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. حممد زهري عبدالكريم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. منار راضي شنون الياسري    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. نادية عمر امحد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ال عليم.م. هديل مج    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. هناء قاسم مذبوب    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   م.م. وسام صبار بريسم احلمداني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ماجد نايف العمري    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   مثىن عطيه كعود    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   حممد امساعيل حامد املعداوي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   حممد بن جواد العبدالعزيز    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   حممود مصطفى حسن عبد التواب    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   مرشد تربوي علي ابراهيم فاضل    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   مروان ميسر جاسم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   مريم فلحان نهار العتيبي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   مريم مطر جحيش الغامدي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   ل النعيميمشاعل بال    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   مهند عبد اجمليد عبد احلميد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   نايف سعد الزارع    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   نايف عبدالوهاب اجلهني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   جناة عبده عبداهلل محدي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   نرجس حسنعلي حممدعلي آل محاده    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   نعمه حسن حدادي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   نوال عبد اهلل حممد آل علي    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   نور مؤيد احملسن    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   نورة عبداهلل السعران    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   نوف خملد الشيباني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   هدى صديق امحد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   وجدان حممد علي وحدين    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   غزالوجيه حممد     اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   وضحى راشد امحد العواد    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   يامسني مجعة كاظم    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    



 احملرتم/ة   يوسف امحد السني    اىل/

 املوسومة  ) الثانية عشر(متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية 

 هناء جاسم السبعاوي داألستاذ املساع  تهاالتي الق)لعبة البوجبي( تأثريات األلعاب االلكرتونية على األطفال  )

  االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و  2021/نيسان/ 11املوافق  االحد واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم 

 
ا.د.ميسون ذنون العباجيي           
راسات املوصلمدير مركز د    

 


