
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   Assistant lecturer (Snoor Othman Abdalla) اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   Azheen sardar Mohammad اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   Prof Dr Hanan Subhi Obaid London UK اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا. امحد فتحي حممود اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا. بان البدران اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا. فاطمة حممد علي الرعيض اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا. هبة ابراهيم علي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.د. انس حممد جاسم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.د. أنسام حممد راشد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.د. ساجد خملف حسن السامرائي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.د. عبدالكريم فاضل مجيل مشوح اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.د. فتحي سامل محيدي اللهيبي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.د. مصطفى جواد عباس اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   با.د. نايف حممد شبي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.د. وفاء عدنان محيد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م. شيماء صالح أمحد عاصي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م. ليلى مناتي حممود اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م. ممتاز حازم داؤد الديوجي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م. مهند نافع خطاب املختار اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م. ميثم علي نافع اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م. هناء جاسم حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. احالم صاحل وهب اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. امحد هاشم محيد العقابي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. امساء عبداهلل غني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. اميان غامن شريف اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   .م.د. أشرف صاحل حممدا اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. مجانة حممد راشد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. حسن موسى جواد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. خانزاد صباح حمي الدين اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. راحبة حممد خضري اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. رزگار مصطفى غفور اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. رغد حسن علي السراج اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. رغد عبدالكريم أمحد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. رنا صالح طاهر اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. سفانة جاسم حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. طالل حسني صاحل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   بدالوهاب كريم محيدا.م.د. ع اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. عروبة مجيل حممود عثمان اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. علي أمحد حممد العبيدي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. علي محزة عباس اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. علي عبداهلادي الكرخي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. حممد ميسر بهاء الدين اليازجي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. حممد نزار الدباغ اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. مروان سامل نوري اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. مهند حسني حمسن علي الشراوي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ما.م.د. نرباس فوزي جاس اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. نفيسه جبار كاظم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. هدى ياسني الدباغ اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. هناء سامل ضايع اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. وجدان عبد اجلبار محدي النعيمي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. وسن حسني حميميد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ا.م.د. ياسر حممد ياسني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   اسيل علي حسني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   اسيل ماجد رزوقي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   الباحث رضوان شيخي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   املهندسة الزراعية سعاد موفق حابر اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ام البنني حسني عباس اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   يامال فوزي حمي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   انس كامل محدان اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ايات اسعد فضل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   أمحد قاسم أمحد سليمان الغساني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   آمنة حممود عصمت كشمولة اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   جنان مهدي جاسم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   حنني مهدي حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   حوراء سليم حسن العطواني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   حوراء عباس مشجل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   حوراء علي خضر اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   خالد حسني حممود اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. اري كاكل حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. بان صادق عيدان اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. مجال غدور اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. حال عبد الكريم امحد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. رنا سامل حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. صهيب حازم عبد الرزاق الغضنفري اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. عبداخلالق عايد رشيد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. عوض عبد اجلليل أبوبكر اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. غادة قحطان حسن اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. غسان حممود وشاح اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. كواكب حممود حسني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. م جنالء مولود عبد اهلل امحد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. حممد األمني باريك اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   د. نادية مسعود شريف اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   رابعة فتاح شيخ حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   رابعة فتاح شيخ حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   رسل جميد صاحل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   علي قدوريرعد  اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   رغد محزه شجاي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   رفل كامل خلف اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   رواء عبد اجلليل مهدي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   زهراء حسني عبد علي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   زهراء حسني عبدزيد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   زهراء حيدر كاظم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   زهراء خيون عاشور اجلبوري اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   زهراء حممد صكر اهلاليل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   زينب رمحان علي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   زينب صاحل مهدي الكنعاني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   زينب علي ياسني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   سرمد رياض حممود اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   سرور عبد احملسن عبد الواحد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   الشمري سعاد محود حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   سناء صاحل عبد علي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   سيماء فيصل حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   شيالن عادل فرمان القره لوس اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   شيماء كاظم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   صفا عدنان خاشع اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   صفا علي رزاق اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   صالح سليم طايـع اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ضحى نافع سويدان ابراهيم الدليمي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   طه مصطفى عبد الغفور اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   عادل امحد سبتي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   عائشة عبد الرمحن دحام أمحد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   عبري سفيان فاضل العاني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   عبري عادل طه اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   اجلبوري عدي سامل عبداهلل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   عذارء عادل حسون اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   عذراء عادل حسون عبد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   عقيل مجعه عبد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   علي حسن حامد جنيد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   علي صفاء اسعد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   علي هادي سعدون اإلعالم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   علياء فاضل كلف اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   علياء يوسف يعقوب ضاحي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   عمر سعدون محد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   عمر صاحل حممد علي اجلبوري اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   عمر مهند حييى اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   غادة احسان بكر اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   فاطمة صباح منصور اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   فاطمة عماد عبد الكريم باش اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   جح حمسنفاطمه نا اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   قاسم سلطان عبد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. امحد عباس علي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. امحد حممود حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. امل حسني حميميد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. انور شكر محود اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. اياد علي عباس اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. إنتصار شعبان هاشم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. أياد علي الرميثي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. دنيا حممد محيد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. رشا عبد جاسم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. رواء عبد الستار علي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. زينة قاسم  هاشم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. شلري فائق امحد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. عار بلو إمساعيل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ري خزعل مشسم. عب اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. له جنه طلعت عبيد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. مها سعيد شده اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م. وسن عبد املطلب حسن اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. اثري عيدان خليل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. امحد فرطوس حيدر اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. أمحد عباس فاضل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. حنان عبداخلالق علي السبعاوي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. رشا عيسى فارس محادي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. زينب خالد حسني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. عقيل حممدسعيد امحد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. فارس عراك عبد الدليمي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   اء خليل امساعيل حييئ الغزايلم.د. لق اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. حممد سكري الشمري اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. مىن حممد حسون السعدي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. مها مزهر كاني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. هدى عيدان الربيعي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. هدى ياسر سعدون رسن اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.د. وئام عاصم امساعيل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. امحد فارس ادريس اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. انتصار حممد عبد الرمحن اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. إسراء مبدر عيدان علي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   صاحلم.م. أمساء سامل حممد علي  اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. آمنة علي محزة عباس اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. بيخال قاسم حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. بيداء عبد احلسن ردام اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. ثائر حممد نصيف اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. دلزار صاحل صادق اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. دلني منور سعيد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. ريهام جالل ستار اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. زينب مهودي محزة اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. ساره حسني حسن اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. سوزان سليمان مغديد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. سيف سعد شهاب اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. سيف سعد قاسم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   يد حميبسم.م. شروق جم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. علي مالك سعدون اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. عمر هالل جنداري اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. فاطمة حسن حممد عبداهلل اجلبوري اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. فرح سعدون جعفر اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. فكتوريا َناتي حممود اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. الرا كفاح نوري اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. ملياء هاشم سامل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. مىن عادل حممود اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. نغم عبد الستار حسني اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   م.م. وفاء علي خضر اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   حممد طالب مخيس حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   داهللمرفت حممد عب اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   مروه حسني حمل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   مروه رشيد جاسم الكيماوي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   مهند عبداجمليد عبداحلميد احلبه اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   حممد خضر یموس اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   نادية شعالن فتحي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   نادية عمر امحد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   جنالء إمساعيل حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   جنالء حممود جواد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   نرجس يوسف هالل جابر اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   نسيبة عبد العزيز عبداهلل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   نور اسامه لطيف اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   نور مسار سعداهلل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   نور مسار سعداهلل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   نور علي حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   ود عصمتنور حمم اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   هبه عبد االمري عبد اجلبار صاحل اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   هدى عبد علي حممد اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة   وسام عدنان كريم املوسوي اىل/ 
            (2االفرتاضية العلمية)متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم دورة التعليم املستمر 

 (ية لنشر املخطوطاملعايري العلم ):املوسومة
 املوصلمركز دراسات  /:األستاذ املساعد الدكتورة مها سعيد محيدالتي ألقتها     

 عرب املنصة االلكرتونيةو 2021 /تشرين االول/5 -4وأقامها مركز دراسات املوصل للمدة 

  Google Meet)  (. 

والنجاح        متمنني لكم دوام املوفقية                                    
 

 

 شهادة مشاركة  

 
أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل


