
 احملرتم/ة      Alaa Jamal AlSalkeni         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      Assist. Prof. Dr. Nahed Mohamed Mostafa         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      Chaib Amina (PhD)         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      Dr. Farah Alkhafaji         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      Dr. Fatma Abdel Halim Mostafa         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      Dr. doaa mohamed zein elabdeen mohamed         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      Dr. Fatma Mohamed Fathy Amin         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      Dr. Samah Nasser Abd ElAziz ElShora         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      Mr. Rabiu Sabo Ahmed         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      RYAD AHMED HAMID ALASSAF         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      Zohra MEHAR         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. امحد فتحي حممود         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. امساعيل عبيد محكي القيسي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. احملامي عمر السبوسي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. امل نافع حممد احملجوب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      إبراهيم بن سليمان جابر الفيفيا.          اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. أمحد علي عجيبي جغدمي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. أمحد حممد الزبيدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. أمحد حممد محيد الشندودي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. أمحد حممد زيد اهلادي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. بان البدران         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. بدور مطلق عمر العتيبي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. جابر علي جابر علواني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. مجعان عبداهلل الشهراني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حامت حممد سعيد الغامدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حسن حسني البسيسي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حسن حمسن الصيقل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. محاتيت عبد الكريم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. محود علي حسني الشريف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ى حممدا. حنان حممد موس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حنني عماد محزة         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حوراء سعد عباس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حيدر توفيق صاحل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. خلوق السرغيني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. دخيلة إبراهيم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. رجاء حممد أمحد احلازمي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. رضوان شيخي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. زهره باقر حممد املوسى         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. سامي عامر املخلوف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. سعيدة عبداهلل مرضى الزهراني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. سفيان بن الصادق بنتواتي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. شادي بيان صايف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      داهلل محد املعديا. شيماء عب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. صاحل حممد صاحل الدماعني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. صفية حممد طواشي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. طارق سليمان احلازمي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. طالل علي العباس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. طالل عوده رميح الشمري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. عادل حنا اسعد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. عادل ناجي عبد املنعم عبده         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. عبد الباري عبد اهلل فرقان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. عبد العزيز طامي عسريي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. عبد اهلل سعيد ال حريد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      شاكر يوسف ا. عبداخلالق         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. عبداهلل اجمهادي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. عبداهلل مفرح سامل الزهراني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. عزيزة علوي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. علي عايل معافا         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. علي حممد حسن احلاجي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. فاطمة أمحد شعبان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. فاطمه علي حسن املانع         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. فهد محيد عبيد البكر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. فوزى سعد جنم عبدالسالم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. فياض مولوي أبوبكر عبدالعزيز         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. قبله عبداهلل زايد اجلبريي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. ماجد عبداحلميد الكليب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حممد اهلل نور اإلسالم مشاري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حممد أمحد حسن عريشي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حممد بن امحد قطش         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حممد بن حسن حييى دغريري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حممد صالح النصري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حممد عايش حسن العلي السامل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حممد لطيف مهدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حممود عمر حسب النبي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. مروان أمحد إبراهيم سامل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      نيا. مها حممد ماضي احلسي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. مهند مسري أبويوسف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. مي زكريا عبده جعفر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حکمت حممد رانیا. م         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. ناصر كريم اللويش         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. ناصرعبد العزيزحممد العمريي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. ندى علس زقيل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. نور معتز كحيل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. نوره علي صاحل ال قريشة         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. نوره منصور ال مطلق         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. هناء السعيد السيد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. وفاء زلوف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      فرنانيا. ياسني ال         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. ياسني علي أمحد عبد اجلليل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. حيي ادريس عبده صميلي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا. يوسف جنيب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. ابتسام محود حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. اسراء هاشم سعدون         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. السيد حممد علي نافع         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. أمساء عبد العزيز علي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. تغريد ضياء مشفي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. مجال حسن ابوالرز         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. حيدر عبد الرضا حسن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. خضري عباس جري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ئيا.د. ذنون الطا         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. زينب عبد علي الربزجني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. زينب هادي حسن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. سامي صاحل الصياد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. سعد نصيف جاسم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. مسر رحيم اخلزعلي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. مسيه طاهر صيهود         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. سندس عبد القادر عزيز         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. علي خريي مطرود الكناني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. علي عبدالزهرة كاظم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. فتحي سامل محيدي اللهيبي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      يكسو مجالا.د. كس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. مني عبداهلل أمحد الشهيدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. نصيف جاسم حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د. هه لو جناة محزه رشيد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.د.عفراء عطا عبدالكريم الريس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م د. نادية حممود غنيم عبد العزيز         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م. أثري أمحد حسني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م. محدية عباس جاسم اخلفاجي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م. علي كامل محزه السرحان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد ا.م. هناء جاسم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. امحد هاشم محيد العقابي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. ادريس حممد نوري حممود         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. اراء مجيل صاحل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. ايالف رياض خليل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. ايناس عماد عبد املنعم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. إيناس مصطفي عبد احملسن ابراهيم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. أمحد السيد حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. أمحد حسني عبد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. أماني عبد العزيز إبراهيم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مد مهدي العقيديا.م.د. جنان حم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. حسني حبيب مصطفى العزي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. حسني هادي ناهي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. دالل حسن كاظم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. رنا صالح طاهر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. ساهرة صادق عبد الرزاق         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. سعد أمحد حممد امحد الدوري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. سهاد فاضل عباس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. سوسن كمال امحد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      تاح اجلزائريا.م.د. سوالف فيض اهلل حسن ف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. شيماء جنم عبداهلل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. صباح نوري عباس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. صبيح كرم زامل الكناني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. عامر عبدالعزيز خليل الساطوري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. عصام جاسم اخلليفاوي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. علي محزة عباس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. علي عبد اهلادي الكرخي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ي فتاح رشيدا.م.د. عل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. عوض عبد اجلليل أبوبكر حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. غسان كريم جمذاب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. غصون مزهر حسني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. فاتن موفق فاضل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. فاروق عمر محدون         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. فراس صاحل خضر اجلبوري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. فالح عبد الرسول محودي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. ملى فائق امحد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. ماريا حسن التميمي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      رةا.م.د. ماهر حامد جاسم النو         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. حممد األمني باريك         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. حممد عبد الفتاح زهرى         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. مروان سامل نوري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. ميساء صائب رافع عبود         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. ناهد حممد مصطفي عيد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. نسرين جواد شرقي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      نس خليل الراويا.م.د. هدى يو         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ا.م.د. وسن خرياهلل علي الدليمي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      امحد راضي العتيبي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      امحد رياض املشد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      امحد سعيد ابوزيد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      امحد شهاب امحد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      امحد فواد عبد السالم حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ادريس همام         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      افاغرو وفاء         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      األخصائية النفسية امنيه حامد غايل اجلحديل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      احلسن بولوز         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      الشيخ امساعيل فيو بني وين         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ب هشام امليمونيالطال         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



ال جناح مهدي         اىل/
ُ
 احملرتم/ة      املختربية ع

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      املدرب محزة عبيس محادي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      املستشار سليم نور عامل فاروقي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      املنصف بن مربوك الوسالتي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      امرية حممد النفيعي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      انغام قاسم حسن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      اوراس غامن عبد فتحي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      اميان بوردة         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      أبراهيم الدين عطااهلل محدان سلطان اجلبوري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      أثري عبداهلل اجلهني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      أسامة أمحد أبو لبدة         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مساء عالويأ         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      أمال البوساملي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      أجمد برهان شاكر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      أمل سعيد محد الزناتي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      بتوين محيد جاسم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      براهيمي فاطنة         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      بشرى سعدون حممد النوري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      بلماحي حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      بن يوسف حنان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      بنشهيبة خدجية         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      بنني حامد جبار حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      تركي راشد البواردي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      تقى عباس ناجي الشبانة         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      تهاني صاحل حممد الغامدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      توفيق فائق         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مد بهكليجواهر عبداهلل أمحد حم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حسن بوهدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حسن حجي علي الشمس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حسن سلطان الشامسي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حسن حمسن  اجليالني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حسني رسول مكي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حسني علئ صريم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حليمة حسن حامد حسن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حنان عوده احلربي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حنان حممد العلي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      خالد بن عدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      خالد دالل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      خالد سامل الكعبي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      خدجية زروق         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      خليف عمر خليف الشمري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      وي جميد البغداديد.  أمحد عال         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. اسراء سيف عطاهلل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. الدين مساعيل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. انتصار عبد عون حمسن السعدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. اميان جابر جاسم العطار         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. اميان عبد السميع عالم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. إسحاق ابوالفياض ابواخلري حسن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. إسراء عزت عبد الكريم عثمان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. إيدير مصطفى غنيات         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. أمحد محدي أبوضيف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. أمساء حاج حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مخيسد. آمال عمر          اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. بان صادق عيدان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. بشري بن علي اللويش         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. جهاد نزار دغمش         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. حنان ناجي عبد النعيم عبده         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. خالد عبد احلفيظ حممد محد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. خالد عبدامللك النوري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. زكريا بدر فتحي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. ژيان خوشه ويست پريوت         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. سارة نعمت امحد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. سحرحيال غامن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. سليمان نايف صالح         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. سيد ممدوح         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      فد. شاها جعفر يوس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. شفاء زعيبل جرب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. صفية عبداهلل الرويلي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. عبد الباسط عباس حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. عزة عبد اهلادي حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. عماد حمسن محدي اجلميلي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. عمر أمحد عبد اجلليل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. عهود سامي هاشم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. عهود عبد الرمحن حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. فاضل كاظم حنون         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. فضل صائل علي الرببري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. فهد عبداهلل الوليدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. كايف دنو بتي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      يليا عبد احلميد حممد الطوخىد. كام         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. كركوري مباركة حنان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. لطفية التهامي اندس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. لعوج بن عمر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. مايا خري الدين         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. حممد احلامد اهلامشي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. حممد املامي حممد املامي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. حممد بن عايض الزهراني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. حممد فتحي عبد الرمحن أمحد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. حممد يوسف الربادعى         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. حممود مصطفى حسن عبد التواب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ة مسعد جابرد. مرو         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. مهند مخيس عبد اهلل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. ندى حممد عزيز         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. نضال كاظم مطر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. نوال فرحان اخلالدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. هبه حممد السعيد الرفاعى         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. هلگورد حممد حسن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. هند عبداحلق عبدالستار         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. هند حممود حجازي حممود         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. وليد حسني السيد مصطفى         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د. يوسف بني يونس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      د.عبدالرمحن عبدالشكور وحيد علي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      كاطع دعاء نعيم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      رائع موالي يوسف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      رسل نعمة كمال         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      رقية حممود عبداجلبار         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      رناد علي الغامدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      روان صاحل اللزام         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ريم عبد اهلل محود البطاح         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      زهرة عبد العزيز الثابت         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      زينب صفاء نوري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      زينب عبد العزيز عبد الغني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      زينب فارس امحد العيد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سارة فرج العمراني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سارة حممود نورالدين إبراهيم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ساره عبد الرزاق جمبل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      اد عبداللطيف حسنيسد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سرمد جاسم حممد اخلزرجي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سعد فهد الدوسري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سعيد هادي حسن الشهراني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سفرية السالم سجى عبد احلسني سلطان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سلطان عبدالرمحن عبد اهلل البواردي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سلمى مبتكر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سندس جاسم أمحد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سوسن عبداجلبار عبد اهلل عباس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سيف سعد قاسم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      شفيق بنصفية         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      شهد فالح رشيد التمبمي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      لمانصباح ناصر علي ال س         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      صفا عدنان خاشع         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      صفاء توفيق يوسف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ط. رؤى مثىن حممد ياسني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      طالبة رقية اهلوى         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عادل حممد عبد اهلل املال         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عبد اللطيف سعودي عبد اللطيف حممود         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عبد اهلل امحد سعيد تكروني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عبد اهلل دزاكيس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عبد اهلل عبد الكريم القصري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عبد اجمليد اكطيطي بن إيدار         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عبداللطيف عبده إبراهيم محزي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سن اجليالنيعبداهلل حم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عزيز فردان طالب باحث         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      علي ابراهيم فاضل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      علي أمحد موسى الربعي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      علي مسفر حممد الغامدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      علياء عبداهلل جعفر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عماد أمحد إبراهيم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عمر صاحل حممد علي اجلبوري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عنود حسن علي عريشي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عيسى مساعد املطريي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      غدير يوسف احلصيني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      فاتن سعد الراجح         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      فاطمة امحد الغامدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      محديفاطمة حممد عمر مشهور          اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      فاطمه امحد مباركي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      فرج عبدالرسول فرج         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      فريزة موساوي دالل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      فهد بن عبد اهلل محاد آل محاد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      فهد عبد الرمحن عبد الشكور وحيد علي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      فيصل بناني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      قاسم بن دغيم فرج الظفريي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      قاسم حسني سلمان دعفوش         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      قاسم سلطان عبد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      كلثم مخيس خصيف السعدية         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      كمال مريم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      لطيفة عبد العزيز عبد الغني عزيز الرمحن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      . امحد عباس عليم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      دیم. اردالن جالل جم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. الباحث زكرياء قزيرب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. إسراء غازي ابراهيم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. أجماد غايل عليوي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. بامسة امحد عبداهلادي سليم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. جامعي حممد محيد حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      رزایم ینورەم. چنار حم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. حسنني نواب هاشم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      زیم. زوان عزدالسالم عز         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. زينب علي طالب تويج         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. زينب مصدق جنيب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سى كاظمم. زينب مو         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. سهى حسن عبد كرنوص         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. عبداحلليم امحد حسن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. علوي عيدروس بلفقيه         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. علي عبدعون حمسن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. فوزيه حممد ابراهيم غوى         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. حممد رسول مكي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. حممود حممد طاهر يونس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. مالحظ أوس عبد احلميد رشيد محيد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. منال صادق  محودي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م. مها عبداالله حممد حسن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. احسان حممد محزه جواد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      اسراء عبدالواحد علي م.د.         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. انوار حممد الزم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. أمحد حممود محود         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. أماني مؤيد جاسم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. أمنه حسن نيازي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. آيات سعيد حسني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. تغريد فاضل حسني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. مخائل شاكر ابو خضري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. رنا عبد املالك سليمان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. سعد حممد خضري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. سالفه ربيع صاحل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عيم.د. سناء عبد الرضا منهل اخلزا         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. شيماء بدر عبداهلل نصر السراي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. ضمياء عبد الرزاق خضري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. عامر عباس رمضان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. عقيل حممدسعيد امحد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. غادة اياد كاظم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. كلثوم عامر شخري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. لقاء خليل امساعيل حييئ الغزايل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. حممد وليد عبد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مود ضياء جاسمم.د. حم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. نغم اكرم عبداهلل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. نور ضياء الدين حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. نورس أمحد كاظم املوسوي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.د. هدى شاكر علي يوسف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م.  حممد احسان جميد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. ابتسام خالد حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. ابتسام كريم تركي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. احالم شعبان خانو الزيباري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. اسامة ليث حممد فائق         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      سعدي عبودم.م. االء          اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. امرية مصطفى مشختي الريكاني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. ايات صبحي حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. امين فتحي رمضان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. إميان غامن شعبان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. أمحد محيد كامل الكناني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. أمني غامن حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. آمنة علي محزة عباس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. بلند امحد رسول         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      خليل م.م. خليل عبداهلل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. راكان فرج عازر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. راندا ناصر حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. رباب عبد املناف الشاله         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. رشا سهيل حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. رغد عبد املوجود حممد محو         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. رواء علي كاظم األسدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. سارة امحد مهدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. سارة راضي فرحان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. سعد شجاع عبداهلل العبيدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      نه عايد حسنيم.م. سفا         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. مساح حبيب حسني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. مسر حسني عكله         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. شاالو عبدالرمحن عمر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



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

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. عبد الرمحن فتيخان عطا اهلل حممود         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. عبد الرمحن فرج سلهو         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. عذراء علي حسني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. عالء عبد الرضا عودة السعدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. علي محود حسني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. علي صاحل حسون         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      لي عماد عليم.م. ع         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. عمر مال اهلل شرقي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. غسان عبد األمري واشي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. فرح عمار ياسني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. ملياء أمحد امساعيل اجلمال         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. ماجد مدحت سعيد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. مالك لفتة املعايل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



اوي         اىل/
ّ
اس الر

ّ
د مجال عب

ّ
 احملرتم/ة      م.م. حمم

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. حممد امحد فياض الفهداوي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. حممد عبد الرمحن إبراهيم علي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. حممود صاحل عبد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. مصطفى حممد صاحب احلسيني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. مىن عادل حممود         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. موفق عبداهلل فتحي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. ميس عالء الدين غامن مجيل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. نرباس عامر حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. نور إحسان علي حيدر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. نور عبد املطلب حممود         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. نور حممد جاسم         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      م.م. وجدان جعفر غالب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد امساعيل حامد املعداوي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد احلصري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      عبدالعزيزحممد بن جواد ال         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد جاسم علي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد سيد ميزار سامل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد طه جميد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد عامر املسعري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد عائض حممد احلارثي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد عبد الرمحن عبد الشكور وحيد علي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد عبد اهلل حممد آل خفري القرني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد فياض مغري الشمري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد مظفر صاحل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حممد ناصر آل علي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حمي الدين حيي اشريف         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مرام حممد عبدالرمحن بافقيه         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مرفت حممد عبداهلل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مريم برمان علي الكندي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مريم مطر جحيش الغامدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مشاعل بالل النعيمي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مشاعل مطر جهز الشمري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      مفرح علي جابر االمسري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      منرية علي القحطاني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      موسى عيسى الناصر         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      موالي حفيظ الراشيدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      نايف عبدالوهاب اجلهني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      جناة عبد الكريم عبد الساده         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      جنم الدين عزالدين حسن         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      حنوا العيد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ن مهدي حدادينعمه حس         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      نهى تركي مشرف الشهري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      نوال ممدوح         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      نورة علي ظافر الشهري         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      نوره سعود الرشيد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      نوره عطاهلل سليم السهلي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      نوف أمحد عبداهلل         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      هادي بن انور بن مكي السادة         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      هدى اهلبوب         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      هديل هاني صيوان         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      هند صاحل ال عبيد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      هند حممد موسى حكمي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      هيفة صاحل صالح الصاعدي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      وردة سعد عبد الوارث         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      دوفاء هادي زوي         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      وفقه مهدي ناصر آل سوار         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ياسر حسني حممد         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      ياسني حسون         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 احملرتم/ة      يوسف امحد السني         اىل/

 عشر املوسومة ثالثةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم الورشة العلمية االفرتاضية ال

 باللغة اإلنكليزية للدراسات اإلنسانية(   األمريكي يف توثيق اهلوامش  واملراجع APA نظام  ) 
 واقامها مركز دراسات املوصل يف يوم األربعاء املوافق املدرس عامر بلو إمساعيلالقاها   التي

 . االلكرتونية )  (Google Meetعرب منصة و 2021/نيسان/28

 

 
 ا.د.ميسون ذنون العباجيي      
مدير مركز دراسات املوصل                                                                                                                 



 


