
  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة Iman Ghanim Shaban Ahmedاىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة Alaa Salim Hussainاىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 

 (google meet)مساء بتوقيت العراق عرب منصة 



  

 

 الدكتور حممد علي حممد عفني 

 عـ / عميد كلية اآلداب 

2021/6/5 

 احملرتم/ة اىل السيد /ة : 
يف املهرجان  حلضوركمتقدم كلية اآلداب ـ جامعة املوصل ـ العراق شكرها وتقديرها 

االفرتاضي التخصصي

ة ممثل اإلنسانيةالذي نّظمته الكلية بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم 

والرتمجة واللغة الفرنسية واللغة الرتكية  اإلنكليزيةبأقسام: اللغة العربية واللغة 

الساعة الثامنة   5-2021/6/4واالعالم يف يومي اجلمعة والسبت املوافقني : 
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