
   مشاركة شهادة 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

الندوة العلمية  ملشاركتكم الفاعلة يفشكرها وتقديرها  ـ جامعة املوصل تقدم كلية اآلداب
( اليت نّظمتها العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةالدولية االفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2الكلية ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)راق عرب منصة التاسعة مساء بتوقيت الع



   مشاركةشهادة 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل شكرها وتقديرها ملشاركتكم الفاعلة يف الندوة العلمية 
( اليت نّظمتها العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاضية املوسومة بـ)الدولية االفرت

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

 



   مشاركة شهادة 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 ميد كلية اآلداب عـ / ع

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل شكرها وتقديرها ملشاركتكم الفاعلة يف الندوة العلمية 
( اليت نّظمتها العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةالدولية االفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2للغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: الكلية ممثلة بقسم ا
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 

 



   مشاركةشهادة 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية  الندوة ملشاركتكم الفاعلة يفشكرها وتقديرها  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل
ا متهاليت نّظ( العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةالدولية االفرتاضية املوسومة بـ)

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

 



 مشاركةشهادة 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية  الندوة ملشاركتكم الفاعلة يفشكرها وتقديرها  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل
متها اليت نّظ( العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةالدولية االفرتاضية املوسومة بـ)

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

 



   مشاركة شهادة

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية  الندوة ملشاركتكم الفاعلة يفشكرها وتقديرها  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل
ا متهاليت نّظ( العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةالدولية االفرتاضية املوسومة بـ)

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

 



   مشاركةشهادة 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية  الندوة ملشاركتكم الفاعلة يفشكرها وتقديرها  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل
ا متهاليت نّظ( العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةالدولية االفرتاضية املوسومة بـ)

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

 



   مشاركةشهادة 

 دكتور حممد علي حممد عفني ال

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية  الندوة ملشاركتكم الفاعلة يفشكرها وتقديرها  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل
ا متهاليت نّظ( العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةالدولية االفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق:  االحديوم  الكلية 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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ة مساء بتوقيت العراق عرب منصة التاسع



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاملوسومة بـ)االفرتاضية 

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 آلداب عـ / عميد كلية ا

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2العالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم ا
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةأ.م. اىل السيد /ة : 

كرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  ش
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 هادة حضور  ش

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية ربيةالع النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةفرتاضية املوسومة بـ)اال

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 يد كلية اآلداب عـ / عم

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2لعربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة ا
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ة: أ.م.اىل السيد /ة 

املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية ودواجله الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

لمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة الع
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 د عفني الدكتور حممد علي حمم

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
 ة( اليت نّظمتها الكليالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

اب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلد
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)صة التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب من



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود يةالثقاف اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةيد /ة : اىل الس

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

لعلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة ا
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 مد عفني الدكتور حممد علي حم

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2سم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بق
 (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 : 

ب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلدا
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ة التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منص



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية يةاهلواالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2افق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املو
 (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 : 

وة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الند
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 لي حممد عفني الدكتور حممد ع

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةم. اىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: مم
 (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 : 

دم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تق
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)لعراق عرب منصة التاسعة مساء بتوقيت ا



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية ةاهلوياالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2حد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم اال
 (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 : 

الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 مد علي حممد عفني الدكتور حم

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
 ( اليت نّظمتها الكليةالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

ية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كل
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2العالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم ا
 (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 : 

شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية   تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية نقديةال واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

دولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية ال
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2لعربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة ا
 (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 : 

جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود قافيةالث اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةالسيد /ة : اىل 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املواف
 (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 : 

ة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندو
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 ي حممد عفني الدكتور حممد عل

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
 ة( اليت نّظمتها الكليالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

لية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم ك
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ق عرب منصة التاسعة مساء بتوقيت العرا



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية ةاهلوياالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2االحد املوافق:  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم
 (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 : 

شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية عربيةال النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

لساعة ا  2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةالفرتاضية املوسومة بـ)ا

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 ميد كلية اآلداب عـ / ع

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2لعربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة ا
 (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 : 

ة اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلي
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ة/ة : اىل السيد 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2 ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق:
 (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 : 

مية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العل
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 عفني  الدكتور حممد علي حممد

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2سم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بق
 (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 : 

ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود افيةالثق اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةلسيد /ة : اىل ا

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

مية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العل
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 عفني  الدكتور حممد علي حممد

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق:  ممثلة بقسم
 (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 : 

داب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآل
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)نصة التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب م



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود افيةالثق اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةلسيد /ة : اىل ا

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2وافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد امل
 (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 : 

حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 دكتور حممد علي حممد عفني ال

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
 نّظمتها الكلية( اليت العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)تاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة ال



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةية املوسومة بـ)االفرتاض

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 ة اآلداب عـ / عميد كلي

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العرب
 (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 : 

ل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوص
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية ودواجله الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق:  ممثلة
 (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 : 

ب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلدا
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ة التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منص



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود ةالثقافي اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةد /ة : اىل السي

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

علمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة ال
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 مد عفني الدكتور حممد علي حم

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)رب منصة التاسعة مساء بتوقيت العراق ع



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلوية)االفرتاضية املوسومة بـ

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2الم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االع
 (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 : 

قديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وت
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 ور  شهادة حض

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
اليت نّظمتها الكلية  (العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ة مساء بتوقيت العراق عرب منصة التاسع



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 حممد عفني  الدكتور حممد علي

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
ة تها الكلي( اليت نّظمالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)اق عرب منصة التاسعة مساء بتوقيت العر



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود قافيةالث اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةالسيد /ة : اىل 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد 
 (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 : 

ضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حل
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 تور حممد علي حممد عفني الدك

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
  نّظمتها الكلية( اليتالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 حملرتم/ةااىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)اء بتوقيت العراق عرب منصة التاسعة مس



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاملوسومة بـ) االفرتاضية

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 اآلداب عـ / عميد كلية 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2االعالم يوم االحد املوافق:  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم
 (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 : 

صل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املو
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةDr.rana abdullah tahanاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

لمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة الع
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 د عفني الدكتور حممد علي حمم

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
ة ي( اليت نّظمتها الكلالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

لية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم ك
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ق عرب منصة التاسعة مساء بتوقيت العرا



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةىل السيد /ة : ا

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2االحد املوافق:  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم
 (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 : 

وركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلض
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 ور حممد علي حممد عفني الدكت

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةDr. Nawal R. Al-Sheikhاىل السيد /ة : 

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

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

قدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية ت
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةـ)االفرتاضية املوسومة ب

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2يوم االحد املوافق: 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 : 

حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 دكتور حممد علي حممد عفني ال

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

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

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 رتم/ةاحملاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ء بتوقيت العراق عرب منصة التاسعة مسا



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةوسومة بـ)االفرتاضية امل

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 اب عـ / عميد كلية اآلد

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2م االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقس
 (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 : 

رها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شك
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 ادة حضور  شه

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية ربيةالع النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)لتاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة ا



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاضية املوسومة بـ)االفرت

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 لية اآلداب عـ / عميد ك

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2قسم االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية و
 (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 : 

رها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شك
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 ادة حضور  شه

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةlezan.fathullaاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
اليت نّظمتها الكلية ( العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 رتم/ةاحملاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةوسومة بـ)االفرتاضية امل

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 داب عـ / عميد كلية اآل

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2العالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم ا
 (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 : 

تقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها و
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 ضور  شهادة ح

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةۆاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
يت نّظمتها الكلية ( الالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ساء بتوقيت العراق عرب منصة التاسعة م



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةسومة بـ)االفرتاضية املو

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 ب عـ / عميد كلية اآلدا

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2سم االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وق
 (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 : 

تقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها و
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 ضور  شهادة ح

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
اليت نّظمتها الكلية ( العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةوسومة بـ)االفرتاضية امل

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 اب عـ / عميد كلية اآلد

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2عالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم اال
 (google meet.)التاسعة مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةarazu.hasnاىل السيد /ة : 

ركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضو
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 ر حممد علي حممد عفني الدكتو

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
ية ا الكل( اليت نّظمتهالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ت العراق عرب منصة التاسعة مساء بتوقي



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية ويةاهلاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2وم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم ي
 (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 : 

ضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حل
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 كتور حممد علي حممد عفني الد

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

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

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2االحد املوافق:  ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم
 (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 : 

حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 لدكتور حممد علي حممد عفني ا

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
 نّظمتها الكلية ( اليتالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 رتم/ةاحملاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ء بتوقيت العراق عرب منصة التاسعة مسا



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاملوسومة بـ)االفرتاضية 

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 آلداب عـ / عميد كلية ا

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2م يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعال
 (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 : 

كرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  ش
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 هادة حضور  ش

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
اليت نّظمتها الكلية  (العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ة م.م. اىل السيد /ة :

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةوسومة بـ)االفرتاضية امل

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 اب عـ / عميد كلية اآلد

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2العالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم ا
 (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 : 

ل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوص
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية ديةالنق واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

ة الساع  2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةضية املوسومة بـ)االفرتا

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 ية اآلداب عـ / عميد كل

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة الع
 (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 : 

عة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جام
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية هودواجل الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ة: اىل السيد /ة 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املواف
 (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 : 

علمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة ال
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 مد عفني الدكتور حممد علي حم

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
 ( اليت نّظمتها الكليةالعربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)ت العراق عرب منصة التاسعة مساء بتوقي



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةوسومة بـ)االفرتاضية امل

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 اب عـ / عميد كلية اآلد

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2االعالم يوم االحد املوافق: ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم 
 (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 : 

قديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وت
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 ور  شهادة حض

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (google meet.)عة مساء بتوقيت العراق عرب منصة التاس



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةة املوسومة بـ)االفرتاضي

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



 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 اآلداب  عـ / عميد كلية

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2وقسم االعالم يوم االحد املوافق:  ممثلة بقسم اللغة العربية
 (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 : 

شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية لنقديةا واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

ساعة ال  2021/5/2ممثلة بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق: 
 (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 : 

علمية الدولية تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة ال
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



 شهادة حضور  

 مد عفني الدكتور حممد علي حم

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

الساعة   2021/5/2بقسم اللغة العربية وقسم االعالم يوم االحد املوافق:  ممثلة
 (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 : 

اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية تقدم كلية 
( اليت نّظمتها الكلية العربية النقدية واجلهود الثقافية اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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


