
دیرش محمد ریجوام

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 حملرتم/ةا اىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مساعد استاذ_ هالل يعقوب يوسف

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عبید علي رضا. م. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



العبادي نعمة عماد.د.م.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمد حماد نافع. د.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



سلیمان احمد ولید.د.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمود عبدالمطلب نور م.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



إسماعیل محمد مروة. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الجبوري شالش جاسم علي. م. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عبداهلل رشید ولید. م.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مهدي لطیف محمد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حمزةعباس علي د.م.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



كاظظم ناجي دابسام.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



طاهر صالح رنا. د.م.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



اهلل نور اهلل شمس االء الدكتورة المساعد االستاذ

 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 



ياسین عمار فرح م. 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 اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



جديع عبود منیر.د.م.ا

 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 



الطائي حسن هادي سعاد. د.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حمدون عمر فاروق. د.م.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمد جاسم وسن.د.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حمدي محسن عماد. د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حبیب شالل ايمان

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



باحثة طالبة اعمیرة، بن الزهراء فاطمة

 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 



حمود صباح آالء. م.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



لطیف صالح خزعل ثائر

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشريفي خلف العابدين زين محمد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمود موفق ظفر م.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



جابر فاضل عباس زينب.د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



Dr.Estabraq Adel Mahdi

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةDr.Estabraq Adel Mahdiاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



نجم هادي إسراء

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الوتار سعید هاشم عدي. د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الطائي يحیى الغني عبد رافع

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الدلیمي محمد عبود ولید. د. ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشمري الرحمن عبد حامد نوفل.م.د.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مساعد مدرس/  فائق محمد لیث اسامة

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمد غانم أمین. م.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حمزة أحمد حسین د. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



ناهي هادي حسین.د.م.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



السامرائي سلیم الحمید عبد هدى.د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مدرس/عمر محمود شاكر صبا.د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الدهلكي حمود لفته رحاب د.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



سعید مدحت ماجد. م. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



درويش كريم عبدالرحمن. د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مساعد استاذ حسن غازي اريج

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مساعد مدرس. عبداهلل حمودي زهیر رؤى

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمد سهیل رشا. م.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



كاظم الجواد عبد ابتهال. د.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مساعد مدرس/  عبدالرحمن كريم شرمین

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مجید آل فائز هند. م. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



خلیل عبداهلل خلیل. م. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



رشید عزيز ساكار.د.م.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



جاسم نصرت أشواق. م.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



التمي عبود غازي نواف د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



االعرجي صادق عزالدين الكريم عبد.د.أ

 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 



هادي فاضل عبیر. د. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مكي رسول ناديه

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



علي مجید نورا. م. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حسن خضیر ياسین. د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الدين محي جالل خالد. م.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حسن مزبان ساجدة.د.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



كاظم فاضل سوسن الدكتور المدرس

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الدلیمي محمد علي يحیى احمد د.م.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الحمید حـــــامد ُمی َّسر برزان. د.أ

 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 



الخزرجي محمد جاسم سرمد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عبد كاظم منى د.م.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



جدعان عماد ريام م. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمد شاكر سهاد.د.م.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



نسیم عباس بتول. د.م.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمود القادر عبد اموش. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



البناء الجبار عبد الغفار عبد.د.م.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الهتیمي عجیل تموين ظافر.د.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشمري مغیر فیاض محمد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



سلیمان احمد فخري هند. د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



كاظم علي اسراء م.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



رشید عبدالعظیم لمى.م.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



علي مهدي انعام.د.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مهدي خضیر نغم. د. م. أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمود باسل عال م. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حسن علي هند. د. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الصفار خلیل أكرم آالء د.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



هنو فهد حاتم د.م.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عبدالسادة جدعان عماد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



فرحان قحطان جنان.د.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمود عبدالرزاق كامران

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمد جاسم وسن. د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الجبوري دلي صالح حمدية

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الطائي سلیمان سعدون حازم بیداء.د.م.ا

 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 



حسین محمد آرام مساعد مدرس

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



البالم مهدي نجاح مروان. د. م. ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الرابع:الصف/أولیة دراسة/جامعي طالب/ فرج احمد ذياب محمود

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

اىل السيد /ة : 

 احملرتم/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 



الشمري محمد عزيز فراس.  د.  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 اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



عمرو بن علي مسعود مبارك صالح خلود

 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 



صالح عباس ايناس.د.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 اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



إجتماعي باحث/ حمید محسن يوسف

 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 



التمیمي مهدي حمید عبدالهادي د.أ

 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 



حمدان طالب نور. د.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 اهلويةاالفرتاضية املوسومة بـ)

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



حسین يونس دعد.د

 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



صالح محسن افتكار

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



خیرة بلحرب.د.ط

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الموسوي كاظم سهاد د.م.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



ASSIT PROF Dr.hassan kadhim

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةASSIT PROF Dr.hassan kadhimاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



سلمان جرجیس سلوى.د.م.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



میكائیل احمد ايمان م. م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



(جامعي ممرض) كاطع نعیم دعاء

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مدرس/ سعید ابراهیم كمال

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حنان يوسف بن -أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الراجح سعد فاتن

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



البیاتي محمد طه سهیلة د. أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



العطار جاسم جابر ايمان. د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



احمد حسین انعام د.م.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



السلطاني حسین علي حسین االستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الطائي كزار هاشم لطیف الدكتور االستاذ

 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 



الظاهري سالم عبید عبداهلل

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محسوب محمد محمد احمد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



العمراني سلمان فرج سارة

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الجهني عبدالوهاب نايف االستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الظفیري فرج دغیم بن قاسم

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الحصیني يوسف غدير

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عبدالجبار محمود رقیة األستاذة

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



القدسي حمید معتز األستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حسن ناجي عباس تقى

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حكمي يحي علي امل

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



التوزاني الكريم عبد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



أمین محمد عبدالحمید إشراق/ االستاذه

 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 



الموسى باقر زهره األستاذة

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



العسیري هادي عبداهلل

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



قريشة ال صالح علي نوره

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشغب علي محمد عبدالجلیل

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عسیري طامي عبدالعزيز

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشهري محمد صالح بدرية

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



قطش احمد بن محمد.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



العید احمد فارس زينب

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



التواب عبد حسن مصطفى محمود

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



التوزاني الجلیل عبد األستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



Zeinab Atef Mohammed Amin

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةZeinab Atef Mohammed Aminاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عريبي سالم ابراهیم بدر

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



جبیر حمزه حیدر

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



Batoul jaleel mutair

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةBatoul jaleel mutairاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الزهراني خالد عبدالكريم: الطالب

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



يونس ادريس رائد.د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الضويعن علي حسن مشاعل

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



البالدي حسین علي االستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمد حريز تغريد.د.م.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مكي حسن محمود نجاة

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الزيادي حمید حسن ولید. م.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الرزاق عبد صادق ساهرة.د.م.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشمري عبدالعزيز فهد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمود الكلیب محمد إبراهیم

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



فراج محمد سید خالد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عبدالعزيز أبوبكر مولوي فیاض/أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشمري جهز مطر مشاعل استاذه

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مهدي صبري موفق. د.م

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



أكرض أيت إدريس الطالب

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



ابراهیم اسماعیل سیف. د. م. ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الیعیش محسن منور عبدالعزيز

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مدرس/ حسن قاسم صبا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مدرس/ حسین ولید وفاء. د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



Lawyer Researcher MARWAN ALSAKRAN

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

Lawyer Researcher MARWAN ALSAKRANاىل السيد /ة : 

 احملرتم/ة

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشهراني فاهد هنادي

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الحربي محمد جاسم صفاء مثنى. د.م.أ

 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 



مشفي ضیاء تغريد. د.أ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



دهل علي آمنة/ األستاذة

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



قزيبر زكرياء الباحث األستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشهراني حسن هادي سعید

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشمري خلیف عمر خلیف

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عبده النعیم عبد ناجي حنان

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشمري محمد بن احمد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مارش محمد منصور محمد. د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حمدي مشهور عمر محمد فاطمة األستاذة

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مصر_  ممدوح سید/ دكتور

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



العنزي حلیس محمد وضحاء

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



النشمي عبدالحمید بهاء

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



العیساوي حسن حیدر المحامي

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الدوسري يحیى لیلى

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



Dr. Mohammed Aued Alzhrani

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةDr. Mohammed Aued Alzhraniاىل 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 



الفیفي جابر سلیمان بن إبراهیم

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



المالكي معیض علي مسفره

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عطاس أشرف فارس

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



المهدلي عبدالرحمن عهود

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشهراني عوض شبنان عزيزه

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مبارك أحمد عیسى علي االستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



1281500134

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



Dr.shimaa mohmed tawfik abd elqawi

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةDr.shimaa mohmed tawfik abd elqawiاىل 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 



الكعبي صالح سالم خالد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



مروعي محسن هنادي

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الجیالني محسن عبداهلل/السید

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



دغريري يحیى حسن بن محمد/  االستاذ

 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 



شاهین علي االء

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حسام رزاز عبدالواسع حسام

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حماد آل حماد عبداهلل بن فهد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الیوبي سلیم سامیه

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عبده المنعم عبد ناجي عادل.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



محمد السالم عبد فواد احمد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



العبدالكريم حبیب عبداهلل

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



المعیوف عبدالرحمن نورة

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الكندي علي برمان مريم

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الناصر عیسى موسى/االستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



سهلي خلف صابر

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



سلیم الهادي عبد احمد باسمة

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الغامدي محمد مسفر علي

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الربیعي عبود محمد جلیل

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



المهنا صالح سلیمان بن بندر

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



السعدون سعود صالح جابر

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



Ansam Alobidi

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةAnsam Alobidiاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشهراني عبداهلل جمعان األستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عسیس محمد أحمد عباس

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الشريف علي بن محمد بنت مها

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الراوي خلیل يونس هدى.د.م.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الدوسري فهد سعد

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



عبید ال صالح هند االستاذه

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



حكمي سهل ناصر سهل. د

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الحربي عوده حنان السیده

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



زهرى عبدالفتاح محمد م.د.ا

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



صمیلي علي حسن حلیمه

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



السلمي سحلي بدر االستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



البلوشي خمیس عبداهلل قیس

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



الصیقل محسن حسین األستاذ

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 



فتحي عبداهلل دريد محمد

 

 شهادة حضور  

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/4/27 

 احملرتم/ةاىل السيد /ة : 

وتقديرها حلضوركم الندوة العلمية الدولية  تقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل  شكرها
( 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 


