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 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 
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الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةKhulood Mohammed Arefاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةProf. Amal Saad Metwalyاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةrukaya suhaib alilاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  الندوةتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
ة متها الكلي( اليت نّظالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  
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