
 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ardalan jalal majeed  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  Dr. Farah Jasim Alkhafaji  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  Dr. Hassan Kadhim ALfayadh  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  Dr. Noor Al-Huda Talib Al-Aaraj  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  Dr. rana abdullah tahan  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  Najmaldin E. Hassan  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. ام كلثوم صبيح حممد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. أمحد حممد اخلليفه  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. آمنة علي دهل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  بدرانا. بان ال  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. مجعان عبداهلل الشهراني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. محاتيت عبد الكريم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. حنان علي حسني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. عبد اخلالق شاكر يوسف  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. عفاف حممد غازي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. فاطمة أمحد شعبان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. حممد لطيف مهدي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. نوره حممد الشهري  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. هجرية جياليل هاشم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. هند صاحل ال عبيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا. هيفة صاحل صالح الصاعدي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. اسراء هاشم سعدون  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عالوي مشخي ا.د. بيداء  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. رحاب لفته محود الدهلكي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 مهدي رؤوف  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. ساجد خملف حسن  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. ساجدة مزبان حسن  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. سامي املاضي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. سعاد هادي حسن الطائي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. سلمى مهدي شعبان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. مسرية عبد الرزاق عبداهلل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. سندس عبد القادر عزيز  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  لك حبيب الشطيا.د. صباح ما  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. صالح داود  سلمان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. عايد متعب تركي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. عبد اجمليد ناصر اخلطيب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. علي حسن الغضبان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. علي شاكر عبد القادر البدري  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. عمران بندر مراد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 الصويف  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. فتحي سامل محيدي اللهيبي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. مثىن مشعان املزروعي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  دا.د. مهاباد عبد الكريم امح  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. نسيبة عبد العزيز عبداهلل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. نضال مؤيد مال اهلل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. هدى عباس قنرب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. وسام عبد اهلل جاسم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.د. حييى حممد علي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. انتصار غامن طه  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. اميان جرب جنام  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. سرود ويل امساعيل اجلاف  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. شيماء رافع سلطان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. شيماء رافع سلطان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ح أمحد عاصيا.م. شيماء صال  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. فردوس علي امني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. فوزية خداكرم عزيز  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. كمال املاس ويل كريم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. ممتاز حازم داؤد الديوجي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. نادية خريي حممد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. نهاد حممد عاشور ابراهيم البياتي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. هدى عبدعلي حطاب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ا.م. هناء جاسم حممد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. احالم امحد مجعة  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. احالم صاحل وهب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  مد علي العواديا.م.د. امحد حم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. امحد هادي فهد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. امحد هاشم محيد العقابي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. االء مشس اهلل نور اهلل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. االء حممد الزم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. امل عجيل ابراهيم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. امل كاظم زوير  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. ايان جواد هادي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 متعب حمي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. إخالص قاسم نافل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. أمحد حممد جودي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  شع عبد الفتاحا.م.د. بالل خا  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. بالل جنم عبد اخلالق  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. بيداء عباس غنب الزبيدي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. تغريد عبد اخلالق هادي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. ثناء عبد الودود عبد احلافظ  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حامت فهد هنو  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حامد جاسم محادي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حسن علي جنم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حسني حبيب مصطفى العزي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حقي محدي خلف العزاوي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  باس خرياهللا.م.د. حنان ع  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 نعمان وسني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 حسن عبيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. دالل عبد احلسني كاظم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. دنيا علوان بدر حممد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. راحبة حممد خضري  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. رغد مجال مناف  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 غامن حامد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. رياض عبد احلسني راضي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. ريم هادي مرهج  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. زينب حسني رؤوف  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  با.م.د. سهاد خزعل جني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. سوسن كمال امحد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. سوالف فيض اهلل حسن فتاح اجلزائري  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 جنم عبداهلل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 محزة عباس  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 عبداهلادي الكرخي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. عماد طارق توفيق  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. غصون مزهر حسني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. فاتن موفق فاضل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  . فراس فرحان سيدا.م.د  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. فرح طارق سعيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. فيحاء عبد اخلالق حييى  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. لبىن رياض عبداجمليد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حماسن امحد حسني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حممد محزة حسني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حممد سامل امحد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حممد صاحل رشيد احلافظ  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حممد علي عبد األمري حسن  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حممد ناجي عبد احلسني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

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

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. مروان جناح مهدي البالم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 وضاح عبد االمري  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. مي حممد باقر عبد علي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. ميثم عبد الكاظم جواد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. ندى ياسني قاسم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. نوري كاظم امنسف علي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. هدى ياسني الدباغا.  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. هديل كاظم سعيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. هناء كاظم خليفة  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. وفاء عبد اجلبار عمران حممد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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. حييى ويل فتاح  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  امحد حممد حميسن حسني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  استشاري التدريب حممد جميد الشايف  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  الباحث رضوان شيخي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  الباحث حممود مصطفى حسن عبد التواب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ن حييالباحثة سامية ب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  احلقوقي منتصر عويد سلمان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  إسراء غامن امحد سليمان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  بدر ابراهيم سامل عريبي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  بالل اسامة عبد اجمليد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  بالل توفيق يونس  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  بن يوسف حنان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  تارا حممد خضر  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ثريا جلوب جرب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حنان حممد العلي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

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

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. اري كاكل حممدطاهر  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  مد الزمد. انوار حم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. اميان جابر جاسم العطار  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. اميان حممود الشراكي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. آمنة محيد محزة  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. بان صادق عيدان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. تريفة امحد عثمان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. حارث كريم جياد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. رنا علي محيد السعدي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. سحر سعيد قاسم الطائي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. سرى ممتاز عبداهلل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. شفاء زعيبل جرب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  فى الراويد. صباح صليبي مصط  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. عزة بنت فرحه بن حسني الغامدي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. عماد حمسن محدي اجلميلي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

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

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. عهود سامي هاشم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. غسان هادي زغري  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. فاضل كاظم حنون  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. قاسم فليح عبيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. كايف دنو بتي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. كوثر امساعيل حسني امساعيل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. حممد حسن عريبي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. حممد شالل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. حممد جنم عبد الشيباني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د علي فرحاند. مرتضى عب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. مىن يوسف امحد احلجاجي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. مهند مخيس عبداهلل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  د. ياسني خضري حسن املسعودي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رابح حبشاشي ابن مصطفى  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رابعة فتاح شيخ حممد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رمحه رياض مجيل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رسل نعمة كمال  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رضاب عبد احلسني جاعد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رنا أمساعيل خليل حمي الدين البغدادي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ريدار خضر رمحان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  زينه صالح حسن غزيله  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  جاسم حممد اخلزرجيسرمد   إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  لیقادر مسا ەسرو  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  سلمى قبل الرحيلي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

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

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  صبيحة علي دارا  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
ال جناح مهدي  إىل/

ُ
 ة/احملرتم/  ع

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عبد اخلالق شاكر يوسف  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  علي عبد العظيم هادي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  علي عبيس حسني املعموري  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  عماد عبد صاحل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  دل حامد الراشديعمر عا  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  فاتن طارق محيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  كوثر امساعيل حسني امساعيل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. امحد عباس علي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. امساء عباس عزيز  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. بامسة امحد عبداهلادي سليم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. بلقيس جبار عبد الوهاب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. مجعه حمسن تركي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  رزایم ینور ەم. چنار حم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. رائد حممد عبود الربيعي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ماجد عبد االمريم. رؤى   إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. زينب موسى كاظم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. سعدية فهد جبار  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. عذراء عبد االمري كتاب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. علي عبد الرزاق عبد الزهرة  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. عمر حممد سامي نذير  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. غادة مجال مكي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. حممد رسول مكي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. منتهى نعمه عوده  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. نادية افرام يعقوب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م. ناصر طالب شريف  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د.  نغم منصور عبيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 بشار مجعه  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. اكرام خزعل احلسو  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. امري جاسب فريح  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. امينة سلمان عبد الرزاق القيسي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. انتصار كاظم مخيس  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. ايسن كمال حممد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. ايناس سامل عبداالحد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. إخالص أمانة ماهي عيسى  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. إميان سليم كاظم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. أريج أمحدحسني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  . حسني أمحد محزةم.د  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 ناجي مطلك  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. زكريا بدر فتحي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. سحر امحد ناجي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. سنان عدنان حممد نوري  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. شيماء بدر عبد اهلل نصر السراي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. شيماء حسني صاحل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. عامر عباس رمضان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. عقيل حممد سعيد امحد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  افم.د. علي حمفوظ اخلف  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. عمر ساجد خملف السامرائي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. غصون فيضي محيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. لقاء خليل امساعيل حييئ الغزايل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. لينا مسري حممد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. ماجد رسم يونس  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. ماجدة جاسم حسني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. حممد علوان سلمان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. حممد وليد عبد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. حممود ضياء جاسم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. ميسر حممد عزيز  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. نسار مسعود حممود  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  بود التميم.د. نواف غازي ع  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 طالب محدان  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. نورس أمحد كاظم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. هناء عبداهلل عبيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. هند علي حسن  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. وسن جاسم حممد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.د. وفاء وليد نافع عبدهلل القيسي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. ابتهال جاسم رشيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 جنم عبداهلل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  ئقم.م. اسامة ليث حممد فا  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. ايناس نهاد بريام  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. أسامة حممد طاهر ويس موسى  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. أمني غامن حممد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. بلند أمحد رسول  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. تابان صباح بريبال  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. جاسم كشيش زويد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. ريم حممد صاحل مصطفى  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  زينب جبار جاسمم.م.   إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

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

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. طه ياسني صاحل القيسي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. عبري أمحد جاسم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. عدنان حسني جباره  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

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

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. فيان فارس ناصر  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 صالح هتدي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. ملياء أمحد امساعيل اجلمال  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. مثال مطشر محيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
اوي  إىل/

ّ
اس الر

ّ
د مجال عب

ّ
 ة/احملرتم/  م.م. حمم

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. حممد احسان جميد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. مروة شهيد فرج  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. مروة يونس القاضي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. مقاز خليل محودي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. مؤمن ناطق صاحل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. ميثم عباس جواد عبداهلل الكرخي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. نزار موسى درويش  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. هبة حكمت عبدالعزيز  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. هناء قاسم مذبوب  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  فر غالبم.م. وجدان جع  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. وسام صبار احلمداني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.م. وسن عبد اهلادي الكرخي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 رشيد عبداهلل  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  م.مالحظ. أوس عبد احلميد رشيد محيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  حممد جاسم علي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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 عباس الشمري  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 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/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  مروان هادي حسني  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  مستشار قانوني مساعد زينب حممد إبراهيم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  لنعيميمشاعل بالل ا  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  منتظر حسني علوان حممود املهداوي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  نادن إبراهيم احلدوشي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  جناة وليد خالد الشيالزي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  نهاد امحد حجاب عالوي اجلنابي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  نوار عبد اجلبار حممد سعيد  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  هارون مشس العامل حاجي  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  هنادي عبد العظيم صفر  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  هيام رشيد خضري إبراهيم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  وداد نعمان عبدالرزاق  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  وفاء كاظم جاسم  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/  وفقه مهدي ناصر آل سوار  إىل/

 القيمة التارخيية  )  :املوسومة ( 13) واالفرتاضية( 16) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم       
                                                ( م(994هـ/384 )تاهلجري/العاشر امليالدي كتاب نشوار احملاضرة واخبار املذاكرة للتنوخي ملصنفات القرن الرابع

يومي الثالثاء واالربعاء وأقامها مركز دراسات املوصل  املدرس الدكتور صهيب حازم الغضنفري:اهاالتي ألق    

 .اإللكرتونية (  Google Meet)  منصة  عرب 2021 نيسان//21-20املوافق 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 


