
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   Dr. Rozhgar kamal mohammed   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا. امحذ فرذٙ حمًٕد   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا. أثري أمحذ دغني   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا. تاٌ انثذساٌ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.د. إتشاْٛى حمًذ يشجَٕح   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.د. دٛذس عثذ انشضا دغٍ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.د. راكش حمٙ انذٍٚ عثذ اهلل   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.د. صثٛخ َٕس٘ خهف   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.د. عذ٘ عامل عثذ اهلل محذ اجلثٕس٘   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.د. فرذٙ عامل محٛذ٘ انهٓٛثٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.د. حمًٕد صاحل ععٛذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.د. يمرذس محذاٌ عثذ اجملٛذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثرٛجٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و. إعشاء ْاشى عهٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و. مجعّ لادس صاحل   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   محذ امساعٛما.و. جٕاٌ ا   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و. داسا دغٍ طّ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و. شًٛاء سافع عهطاٌ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و. عهٙ كايم محضِ انغشداٌ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و. كشو ٔنٛذ عثذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و. دلٗ يُزس ادسٚظ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   .و. دمراص داصو داؤد انذٕٚجٙا   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و. يٙ يكشو عثذ انعضٚض   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و. ذمالء عادل دايذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. ادالو صاحل ْٔة   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. امياٌ عثذ انشمحٍ دغٍ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ذ ادلؤيٍا.و.د. تششٖ طاٚظ عث   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. ساحبح حمًذ خضري   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. سصگاس يصطفٗ غفٕس   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. سَا صالح طاْش   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. عادلح حمًٕد حمًذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. عائذج حمًذ عثٛذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. عشٔتح مجٛم حمًٕد عثًاٌ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. عهٙ محضج عثاط   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. فاذٍ يٕفك فاضم انشاكش   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. فذاء دغٍ يشعٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. دلٗ عثذ انعضٚضيصطفٗ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   .د. حمًذ عامل امحذا.و   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. حمًذ َضاس انذتاغ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. حمًذ ٔنٛذ عثذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. يشٔاٌ عامل َٕس٘   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. يٓا ععٛذ محٛذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. يُٓذ َافع خطاب ادلخراس   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. َشٕاٌ حمًذ عثذاهلل   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. ْذٖ ٚاعني انذتاغ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. ُْاء عامل ضاٚع   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.و.د. ْٛثى عثذ احلًٛذ امحذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ا.ؤدُاٌ عهٙ دغني   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   انثادث سضٕاٌ شٛخٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   آالء عثذ احلكٛى دايذ انعضٔ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ضیعض ذیجم ەگڤذا   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   دُاٌ عثذاحلكٛى جاعى حمًذعثذٔ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د. پشٍٔٚ عثًاٌ يصطفٗ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د. دال عثذ انكشٚى امحذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د. سضٕاٌ شٛخٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د. سَا عامل حمًذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د. صٓٛة داصو عثذ انشصاق   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د. حمًذ عثذ انكشٚى امحذ انُعًٛٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د. حمًذ ذمى عثذ انشٛثاَٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ُذ مخٛظ عثذ اهللد. يٓ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د. َادٚح يغعٕد ششٚف   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د. ْٕاصٌ طاسق ٕٚعف   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د. ٔجذاٌ عثذ اجلثاس محذ٘ انُعًٛٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   د.غادج لذطاٌ دغٍ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   سغذ عثذ انكشٚى امحذ خطاب   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   صٚاد عالء حمًٕد خهٛم   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   صُٚة صاحل يٓذ٘ انكُعاَٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   صُٚة يٕعٗ كاظى   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   عًش يُٓذ حيٛٗ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   لاعى صفاء انذٍٚ دأد محٛذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و . دال اتشاْٛى جاعى   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. امحذ ايني ذٕفٛك   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. اياَٙ تُٛاٌ اتشاْٛى   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. إمياٌ عثذ انكشٚى لاعى   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. دُاٌ ْاشى حمًذ ععٛذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. سَا ٔعذاهلل   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. سٔاء إَس عضٚض   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. صٚاد إَس حمًٕد   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. صُٚح يرٙ خضش   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. صثاح محٛذ َٕٚظ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. نماء فرذٙ عثذ اهلل انعثاد٘   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. و. دلٛاء أمحذ امساعٛم   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   شٍٚ امحذ عثذو. َغ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. َٓهح جْٕش كشٚى   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. ْأکاس امحذ عثذانشمحٍ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و. ٔعٍ عثذ ادلطهة دغٍ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. اثري عٛذاٌ خهٛم   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ٛم انطائٙو.د. تٛذاء عثذ ادلانك إمساع   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. ذٛغري دغني حمًذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. دُاٌ عثذ اخلانك عهٙ انغثعأ٘   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. دٛذس عهٙ كاظى دغني   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. عجٗ لذطاٌ حمًذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. عجٗ يشعم سشٛذ انطائٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. شٓى فاحل محٛذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. عمٛم حمًذععٛذ امحذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. فٛصم اتشاْٛى حمًذعهٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. نماء خهٛم امساعٛم حيٛئ انغضايل   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. َٕس ٔنٛذ عثذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. ْٛفاء امحذ عثذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.د. ٔنٛذ امحذ عهًٛاٌ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و.  خانذ َٓري خمٛهف   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. امثاس منشٔد خضش   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. امحذ اسدٛم عثاط   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. أمساء عامل حمًذ عهٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. أصٛم دأد عهًاٌ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. أَغاو صْري خضش عضٚض   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. دسٚذ عهٛى تٕنظ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. سافذ ٚاعني جاْم   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. سفذ عًش شٛد   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. سٚى حمًذ صاحل يصطفٗ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. صُّٚ صالح دظ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. عشتغد امحذ امساعٛم   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. عٕصاٌ عهًٛاٌ يغذٚذ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   لاعى عطٛحو.و. عثاط    اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. عثري امحذ جاعى   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. عًش حمًذ جٓاد   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. نٛال خهٛم إمساعٛم   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. ياْش دغني عهٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. حمًذ َظري حمًٕد   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. َٕسا جمٛذ عهٙ   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   و.و. ْٕا عثذانشمحٍ عٕال   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   حمًذ عثذ محٕد   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   يصطفٗ اٚاد جاعى   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   يىن حمًذ طاْش جْٕش   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   َغى ضٛاء صاحل   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   َٕس عهٙ دغني   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ْانح لٛذاس حمًذ صاحل   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 جاحملرتو/   ٚامسني ٚاعني صاحل   اىل/
 : تعُٕاٌ( 3)االفرتاضٛح انٕسشح انعهًٛحمتُخ نكى ْزِ انشٓادج ذمذٚشًا حلضٕسكى 

 اجلٕاَة االداسٚح ٔااللرصادٚح 

 جلًاٌ التٍ انشعاس ادلٕصهٙيٍ خالل كراب لالئذ ا

 /يشكض دساعاخ ادلٕصمعرار ادلغاعذ انذكرٕسج: ْذٖ ٚاعني انذتاغاأل :نمرٓاأ انرٙ

   غادعحانغاعح ان 2022/كإٌَ انثاَٙ/  13اخلًٛظ ادلٕافك  ٕٚو ٔألايٓا يشكض دساعاخ ادلٕصم      
ً
 يغاء

 .)  (Google Meetعرب ادلُصح االنكرتَٔٛح         

                           متمنني لكم دوام املىفقية والنجاح                       
أ.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انعثاجيٙ                                                                                                               

 دساعاخ ادلٕصم يذٚش يشكض

 شهادة مشاركة


