
 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   Dr.ABDALLAH ERHIMA ABDALLAH  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   gulala mohammed amin saeed  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   Lawyer Dr. MARWAN ALSAKRAN  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   Mardin othman mahmood  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   PhD student: Lalia BELABDI  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. ابراهيم كامل حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. امحد فتحي حممود  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. املنصف بن مربوك الوسالتي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. أمحد حممد اخلليفه  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. أمساء حاج حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. أيت بن محو ليندة  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. بان البدران  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. حنان حممد موسى حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. رمضان جحشور جمممي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. سامر حمي طه  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. عماد عبد صاحل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ة عمر أمحد احلاج قاسما. غاد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. فاطمة حممد علي الرعيض  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. ماجد خليل محد الدليمي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. حممد صالح النصري  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. مرتضى فليح حسن عطية  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. مروان أمحد إبراهيم سامل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. ناصر كريم اللويش  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. هديل بشار حمسن  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. وفاء زلوف  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   اء شاكر عاشورا.د. امس  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. امرية جابر هاشم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. إبراهيم حممد علي مرجونة  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. بشار اكرم مجيل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. ذنون الطائي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. مساهر حمي موسى  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. شيماء فاضل خميرب  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. صباح مالك حبيب الشطي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. عبد الكريم فاضل مجيل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   اء عطا عبدالكريما.د. عفر  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. عقيد خالد محودي العزاوي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. غفار جبار جاسم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. فراس صاحل خضر اجلبوري  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. قبس ناطق حممد امحد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. حممد عبداهلل فزع  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. مني عبد اهلل أمحد الشهيدي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. ناز بدرخان السندي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.  بان شهاب امحد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   آالء مجيل صاحل ا.م.  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م. دنيا جليل امساعيل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م. رشا عبد اهلادي صاحل منصور  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م. حممد حسني سعيد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. احالم جبار عبد اهلل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. احالم صاحل وهب  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. إيالف عاصم مصطفى  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. أمحد حممود علو السامرائي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. بشرى ناصر هاشم الساعدي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. حيدر هادي عباس  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. خالد حيدر عبد علي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. خالد سلمان شدهان  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. دالل عبد احلسني كاظم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   الكريم أمحدا.م.د. رغد عبد   إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. رغد عبد النبي جعفر  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. زينب لبيب فخري  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. سهام حسن علي الشجريي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. شيماء عبد العزيزعبد احلميد العباسي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. شيماء جنم عبد اهلل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. عدنان ابراهيم حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. عروبة مجيل حممود  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عبد الغفور عبد الرزاقا.م.د. عصام   إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. علي أمحد حممد العبيدي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. علي عبداهلادي الكرخي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. علي منذر مصطفى  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. فراس فرحان سيد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. فردوس عبدالرمحن كريم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. فؤاد علي جالل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. لبىن رياض عبداجمليد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. حممد محزة حسنيا.م.  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. حممد ميسر حممد بهاء الدين اليازجي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. مصطفى عبد الستار مول  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. مها وضاح عبد االمري  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. مهند حسني حمسن علي الشراوي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. مهند نافع خطاب املختار  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ريا.م.د. نرجس كريم خض  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. نزار علوان عبد اهلل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. هدى ياسني يوسف  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. هناء سامل صايع  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. وجدان عبد اجلبار محدي النعيمي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   استشاري التدريب حممد جميد السوداني  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   استشاري التدريب حممد جميد السوداني  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   اقبال امحد حسني  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   اخلطيب آيات نوري حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   الطالب الباحث حممد شفناج  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   احمللله نور فالح حسن  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   رشد تربوي علي ابراهيم فاضلامل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   املستشار طارق كامل حممد عثمان  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   اياد خلف صاحل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   أمحد عبد اهلل بوعوينه  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   آمنة علي دهل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   بالل منذر جاسم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   تارا حممد خضر  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   متاضر صاحل مهدي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   جبار كاظم زويد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حنان حممد العلي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. ابراهيم عبدالرمحن امحد حسني  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. اري كاكل حممدطاهر  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. اميان عبد الرمحن حسن  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   امل عبداالحدد. ايناس س  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. إيدير مصطفى غنيات  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. بان صادق عيدان  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. بشري بن علي اللويش  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. تريفة امحد عثمان  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. تيسري جدوع السامرائي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. مجال داود  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. حيدر عبدالرضا حسن  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. حيدر علي حول  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. رنا سامل حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. عبداهلل العونى العنزى  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. علي مزهر رسن  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. عهود عبد الرمحن  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. غادة قحطان حسن  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   دنو بتي د. كايف  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. حممد األمني باريك  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. حممد املامي حممد عبد اهلل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. حممد علوان سلمان  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. منرية ابراهيم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. مهند مخيس عبداهلل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. نادية مسعود شريف  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. نضال عبد احلافظ طاهر  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. وفاء عناد عبود  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د.ر. رافدة عبداهلل عبدالصمد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ذوالفقار حكمت عبدالرحيم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ر.ج.ا. وداد نعمان عبدالرزاق  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ني اقدم . برهان عبدالرضا راضيرئيس منقب  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   زيد سامل حسن  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   زينب صاحل مهدي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   زينب عبد الوهاب حمسن عباس  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سعد عماد رحيم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سلمان عبداهلل بوعوينه  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سلمى قبل الرحيلي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   مسرية ابراهيم عبد الرمحن  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   شهلة هيمن امساعيل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عباس فاضل جميد حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عبد احلميد كردود  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عبد اهلل حسن الياسري  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عزيز العكفا  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عزيزة الكمري  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   العظيم هادي علي عبد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عماد عباس عبد اجلبار  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عمر مهند حييى  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   فاديه غالب عباس  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   فاطمه فتحي علي اجلبوري  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   فتيحة سحيمي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   فرقان عبد االمام العوادي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   قاسم حسني سلمان دعفوش  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   قاسم سلطان عبد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   كلثوم مصطفى درويش  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   لينا عمر امحد احلاج قاسم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. اياد علي عباس  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. بايولوجي امحد سعاد شكور  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. جاسم كشيش زويد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   واء عبد الستار عليم. ر  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. عامر بلو إمساعيل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. الحظ أوس عبد احلميد رشيد محيد أخلناق  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. لينا عواد حسني  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. ندى حسن حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. هديل غالب عباس  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. والء جبار كاطع  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حسن وسفیم. ئارزوو   إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. امحد سعيد رشيد الطائي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. ادريس نامس دحام  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. بكر حممود علو  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. حسني عبد احلسني عباس  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ان عبد اخلالق علي السبعاويم.د. حن  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. خانزاد صباح حمي الدين  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. سجى قحطان حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. سعيد جبار جياد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. سعيد جبار جياد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. صهيب حازم عبد الرزاق الغضنفري  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. عقيل حممدسعيد امحد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. غيداء حممد حسون  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. فارس عراك عبد الدليمي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. كوثر امساعيل حسني امساعيل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حممد م.د. كوكب سامل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. لينا مسري حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. مىن حممد حسون السعدي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. نغم اكرم عبداهلل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. نورس أمحد املوسوي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. هدى ياسر سعدون  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. هديل يوسف حممود البارودي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. افراح لفته عبد الرايات الدريعي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. إسراء مبدر عيدان علي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. أمني غامن حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. آمنة علي محزة عباس عثمان  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ر حممد نصيفم.م. ثائ  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. خضر امحد سليمان عثمان  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. رافد ياسني جاهل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. زهراء صبيح قاسم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. زينب عبد السالم عبد احلميد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. زينب عبد السالم عبد احلميد اجلنابي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. زينب فائق حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. سارة امحد مهدي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. سارة قصي نافع  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. سازان فتحي شريف  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. سرى مازن علي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حسنيم.م. سفانه عايد   إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. سيف توفيق ابراهيم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. شرمني كريم عبدالرمحان  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. صبا حازم صديق حسن العباسي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. علي مالك سعدون  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. عمر عادل حامد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. عمر مال اهلل شرقي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. فائز فتح اهلل عبد الوهاب  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. مالك لفتة مريدي املعايل  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. حممود صاحل عبد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. مروة صبحي ابراهيم  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   مصطفى  العانيم.م. مصطفى رزوقي   إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. نداء قاسم حممد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. وسن عبد اهلادي الكرخي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حممد بسمان علي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حممد فياض مغري الشمري  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حممد قاسم حسني  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حممد نعمه عبيد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حممود مصطفى حسن عبد التواب  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حممود مصطفى حسن عبد التواب  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   مشاعل بالل النعيمي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   نادية غالب عباس اجلبوري  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   نور كريم جبار  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   هارون مشس العامل حاجي  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 مدير مركزدراسات املوصل



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ي ناصر آل سواروفقه مهد  إىل/

منهج تدوين كتب  ) : املوسومة (15)واالفرتاضية  (18)بدورة التعليم املستمر نؤيد لكم مشاركتكم      
    وأقامها  حنان عبد اخلالق السبعاويالدكتور املدرس  :القتهاالتي  ( الرتاجم يف كتابة البحث التارخيي

 .اإللكرتونية (  Google Meet) عرب منصة 2021  / أيار /30-29السبت واألحد  يوميمركز دراسات املوصل 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     
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