
 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   Bahroz Muhammed Saleh Ahmed  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   Dr Shuela Mohammed  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   Dr. Hekmat Noori Mahmood  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   Dr. Luqman Omar Hamasalih  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   Hasan Ali Dheyaa Aljazaeri  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   Lecturer lanja hossain abdullah  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   maharadhi92@gmail.com  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   .Omar Karim Aziz assistant prof  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   rana.ubaidi@univsul.edu.iq  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة
 ة/احملرتم/   Shang  Haseeb abdulqadr  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. امحد فتحي حممود  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. بان البدران  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. محاتيت عبد الكريم  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. كةزال رشيد امحد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا. هديل بشار الراوي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. ذنون الطائي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ل توفيقا.د. شريوان امساعي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. عفراء عطا عبد الكريم الريس  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.د. نيان نوشريوان فؤاد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   محه صاحل یمصطف  یا.م. فخرالد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م. ميثم علي نافع  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سامل حنا ا.م.د. إطالل  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. بثينه جبار زاجي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. حبري سامل فتاح  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. بسمة حمفوظ عبداهلل  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/    یمحه ام  یا.م.د. تابان جنم الد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. حنان عباس خرياهلل  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. رزگار مصطفى غفور  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. ريزان عمر رشيد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. زيد خلف خضر  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ل محها.م.د. شارا جال  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. صديق عزيز صديق الكسنزاني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. صديق عزيز صديق الكسنزاني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/    یام یعل ستانیا.م.د. كو  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   یا.م.د. کامران حممد حاج  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. حممد توفيق حممد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. مهند حسني حمس  الشراوي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   مل ضايعا.م.د. هناء سا  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. وس  حسني حميميد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ا.م.د. وليد أمحد مسري السيد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ازي  سردار حممد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   اسعد صبحي حممد العمري  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   اسيل سامي علي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   الباحث رضوان شيخي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   املرشد تربوي علي ابراهيم فاضل  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   إميان غامن شعبان  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   أمحد زكي صاحل اخلفاجي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   باسم حممد حسني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   بيستون على عبداهلل  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   متاضر صاحل مهدي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   جنان مهدي جاسم  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   جنور هادي حممود  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حس  موسى جواد املوسوي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. اري كاكل حممد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. امال عمر مخيس  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. اميان عبد الرمح  حس   إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. بصرية قاسم سليمان املوسوي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. ته الر علي امني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. رنا سامل حممد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. سروة جالل محة  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. صفية عبداهلل الرويلي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. حممد شافع بوعناني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   وان فؤادد. مهربان نوشري  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. نادية مسعود شريف  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   د. هومش  عمر جميد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   دزوار ظاهر لطيف  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ر.ج.أ. وداد نعمان عبد الرزاق  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   رابعة فتاح شيخ حممد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   زیعز قیرسول رف  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   رنا احسان مجعه حممد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   رندا لؤي سامل  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   روخوش جوهر رشيد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   زهراء علي طالب  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   زينب صاحل مهدي الكنعاني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سارة حامت كريم  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سجاد عالء مهدي حممد علي التميمي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ان حممد قبعسجى قحط  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سعد عبد السادة صباح  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   مسر هادي امني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سهى علي حس  سليمان  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سولني لقمان يوسف  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   شهد شوكت ماجد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عائشة علي طالب  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عبري سفيان فاضل العاني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عمر صاحل حممد علي اجلبوري  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عمر مهند حييى  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عمرو عماد عبد الرازق  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   فاطمة حس  حممد عبداهلل اجلبوري  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   قاسم سلطان عبد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   قاسم صفاء الدي  داود محيد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   وان جوهر حممدكار  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   كامران صاحل رسول  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   كوثر امساعيل حسني امساعيل  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. امحد عباس علي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. امحد حممود حممد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. امل حسني حميميد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. انور حممد رؤوف حممود  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. اياد علي عباس  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. أزهار عزيز صنكور  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. رواء عبد الستار علي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   ەعبدالل خیم. سعاد حممد ش  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. شيماء شاكر حس   إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. شيماء عباس فاضل  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   امساعيل م. عامر بلو  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. كانا علي حممود  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م. هادي علي قريعه  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حس  وسفی زووەم. ئار  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.ب. أصاله عامر نايف  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.ب. صبا علي حسني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. أمحد حممود محود  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. حنان عبد اخلالق علي السبعاوي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. رشا عيسى فارس محادي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. رياض فخري علي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. سرمد قاسم حممد مخيس  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سعيد امحدم.د. عقيل حممد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. عمر ساجد خملف السامرائي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. فوزي فيض اهلل خورشيد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. لقاء خليل امساعيل حييئ الغزايل  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. حمس  جبار كبيان  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. مصطفى حممد عبد الرسول  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.د. همزة كاكة ياسني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. ابراهيم حس  حممد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. ابراهيم يونس مسني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. ايه سامي كريم  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سراء مبدر عيدانم.م. إ  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. أمحد محيد كامل الكناني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. أمساء سامل حممد علي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. آالء حيدر جاسم  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. بارزان حممد علي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. بيداء عبد احلس  ردام  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   فرج خیحس  ش شكیم.م. ت  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. ثابت إبراهيم حسني درويش الدرويش  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. ثائر حممد نصيف  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   دیقادر رش ایم.م. چ  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. حس  ناصر عبد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   جمليد رحيمم.م. حسني عبد ا  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. حسني علي حسني صبخه الشامي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. ذكرى حس  داحس الكناني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. ساره حسني حس   إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. سراب حممد خملف  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. سناء صاحل عبدعلي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. سوزان سليمان مغديد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. شروق جميد حميبس  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. شهالء خالد حممد رضا  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. ضحى هادي امني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   .م. عبري حمس  جبار غياضم  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

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

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. فيان عبد البصري حممد حس   إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. فيان فارس ناصر  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. الرا كفاح نوري  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. ملياء أمحد امساعيل اجلمال  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. حممد محيد حممد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   م.م. حممود امحد عبد اهلل حسني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   جمتىب مظفر جاهل احملنا  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   حممد نزار الدباغ  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   عبداهللمرفت حممد   إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   مريم عباس امحد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   مصطفى مظفر جاهل احملنا  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   منار سعد حسني  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   مهند مخيس عبداهلل  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   مهند شهيد حميس   إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   نهاد امحد حجاب عالوي اجلنابي  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   نهاية عواد عريان  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   هديه حمس  عبد الواحد بكالوريوس  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   سامل عبد الكريم یهد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/    یصباح جنم الد یهد  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 جامعة املوصل / مركز دراسات املوصل

 شهادة مشاركة

 ة/احملرتم/   علي حسني وایه  إىل/

انتاج املعرفة من  ))  :املوسومة ( 17)واالفرتاضية  (20) بدورة التعليم املستمرنؤيد لكم مشاركتكم      
        األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيندالتي ألقتها  ((خالل توظيف النصوص التارخيية
 عرب منصة 2021 اب//31-30 املوافق الثالثاء االثنني ويومي وأقامها مركز دراسات املوصل 

     (Google Meet  ) اإللكرتونية. 
 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح الدائم                                     

                                   

 

 

  

 العباجيي ذنون ميسونا.د. 
 دراسات املوصل  مدير مركز



 


