
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  A.P. Miqdam Ameen Majeedاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  Dr. Kharman Khalid Qaderاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا. بيادر حسان حبيباىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا. ميثم علي نافعاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.د. امحد علي صكراىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.د. امساء شاكر عاشوراىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.د. انس حممد جاسماىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.د. سعيد حمي الدين سعيداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.د. فتحي سامل محيدي اللهيبياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.د. ميسون ذنون العباجيياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.د. نصيف جاسم حممداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.د. وفاء عدنان محيداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م مهديا.م. صفاء عبد السالاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م. علي كامل محزه السرحاناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م. ليلى مناتي حمموداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م. ممتاز حازم داؤد الديوجياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م. هناء جاسم حممداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. امحد هاشم محيد العقابياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. أشرف صاحل حممداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. أيسر فائق جهاد احلسني اآللوسياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. حبري سامل فتاحاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. حسن موسى املوسوياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. حنان عباس خرياهللاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.د. ذكاء متعب حسنيا.اىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. راحبة حممد خضرياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. رزگار مصطفى غفوراىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. رنا صالح طاهراىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. عاصف دحام سامل اخلزرجياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. عبد الباسط أمحد حسن الطهاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. عبد الباسط أمحد حسن الطهاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. عبد اهلل حممد فهداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. عبد الوهاب قدوري أمحد رحيماىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ما.م.د. عثمان امحد ابراهياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. عروبة مجيل حممود عثماناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. علي أمحد حممد العبيدياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. علي محزة عباساىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. علي عبداهلادي الكرخياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. عماد عبدالعزيز يوسفاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. فاتن موفق فاضلاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. كمال الدين سعدون مجيلاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. حممد حمسن راضياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. حممد ميسر حممد بهاء الدين اليازجياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  مل نوريا.م.د. مروان سااىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. مها سعيد محيداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. مهند حسني حمسن علي الشراوياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. هدى ياسني يوسف الدباغاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. هناء سامل ضايعاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. وجدان عبد اجلبار محدي النعيمياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ا.م.د. يوسف سامي فرحاناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  أمحد قاسم أمحد سليمان الغسانياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  أمحد قاسم أمحد سليمان الغسانياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  أوس عبد احلميد رشيد محيداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  س ناصرتقى فرااىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  حليمة طالب مجعةاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  حنني عثمان كاظماىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  حنني مهدي حممداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  د. اري كاكل حممداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  د. بان صادق عيداناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  د. سيماء فيصل حممداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  د. حممد األمني باريكاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  د. مهند مخيس عبداهللاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  دعاء قحطان علياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  رسل جميد صاحلاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  رنا ابراهيم علياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  زمن عريبي كريماىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  زهراء حيدر كاظماىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  زيد سامل حسناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  زينا جليل عيداناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  زينب رمحان علياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ب فائق حممدزيناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ساالر عادل فرماناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  سجى سلمان علياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  سحر عبد القادر خضر ال مصطاوياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  شيالن عادل فرماناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  شيماء كاظم ابوسودةاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  صفا عدنان خاشعاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  عقيل مجعة عبداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  علي حسن حامداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  فاطمه ناجح حمسناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  شیدرو یکلثوم مصطفاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  ليلى جنم الدين شهيداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م. اياد علي عباساىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م. جاسم كشيش زويداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م. رواء انور عزيزاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  رم. زينة متي خضاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م. عامر بلو إمساعيلاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.د. اثري عيدان خليلاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.د. أمحد فرطوس حيدراىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.د. باسم حممد علي السامرائياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.د. حنان عبد اخلالق علي السبعاوياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.د. سنجار جاسم حممد خلفاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.د. صهيب حازم عبد الرزاقاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.د. علي حمفوظ عزيزاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.د. مصطفى  قدوري  أمحد  العبيدياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.د. مىن حممد حسون السعدياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  اسر سعدونم.د. هدى ياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. اسراء ابراهيم مفتاحاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. امل سلمان مشرياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. انتصار حممد عبد الرمحناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. إسراء مبدر عيدان علياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. أمساء سامل حممد علياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. أمني غامن حممد حمموداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. بكر عماد شكراىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. ثائر حممد نصيفاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. جهانكري صديق امحداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. حنان حيدر حممداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. رافد ياسني جاهلاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  هراء خيون عاشور اجلبوريم.م. زاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. زهراء فاضل عباساىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. سجى باسل حمموداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. شيماء مجال حممداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. علي مالك سعدوناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. فاطمة حسن حممد عبداهلل اجلبورياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. فائز فتح اهلل عبد الوهاباىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. فكتوريا مناتي حمموداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. الرا كفاح نورياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. حممد بكر خليل ابراهيماىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. حممود باسل حمموداىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  .م. نرمني طارق فاضلماىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. نور خضري مجعهاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. وسن عبداهلادي عبداالمرياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. وعداهلل زيدان وهباىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  م.م. وفاء علي خضراىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  حمافظ الرتاث صاحل املهدي بن محودةاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  مرفد حممد بكر السعدياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  مريم امحد عصمتاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  مهى صاحل هادياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  مؤيد محيدي جاسماىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  نهى صاحل هادياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  نور مسار سعداهللاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  هبة ابراهيم علياىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  سهزار امحد يوناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  واثق عباس عبدالرزاقاىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة  يامسني صاحل هادي حسناىل/
 : بعنوان (1) االفرتاضية العلمية الورشةمتنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم 

 ليةمع ذكر مناذج للمصنفات املوص (العامليالتعريف مبوقع انرتنت أرشيف )

 مركز دراسات املوصل/حممد نزار محيد الدباغ  املساعد الدكتور األستاذ :هاالقا لتيا

ة سابعالساعة ال 2021  /تشرين االول/  14  املوافق ميساخل يوموأقامها مركز دراسات املوصل 
  عرب املنصة االلكرتونية 

ً
 )  (Google Meetمساء

                 متمنني لكم دوام املوفقية والنجاح
أ.د. ميسون ذنون العباجيي

 وصلمدير مركز دراسات امل
 

 ة مشاركةشهاد


