
 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ا.م.د خمائل سامي مطلك محمد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

االستاذة بان البدران 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م. محمد رشيد صالح الدراجي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م. ايناس حامد ياسين 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

قاسم صفاء الدين داود حميد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.ب أثمار محمد عبد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. م. نور هاشم جواد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م محمد صبيح محمد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ايناس عباس فاضل 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

لمى صفاء نجم 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ا.م.د.علي عبدالهادي الكرخي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ا.م.د.طالل حسين صالح 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المدرس نادية عبدهللا محمد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. دالل صالح مهدي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. م إيهاب أحمد رزيج 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

رياض احمد حميد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

هدله سميح محمد حسن علي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الست بنين فاضل عباس 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ية دعاء قحطان علياالدار 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

حوراء مجيد حسن 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م م دلشاد كريم فرج 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م . نور محمد ثابت 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عقيل خليل محمد الجميلي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مدرس مساعد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م. علي مؤيد نافع 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الست زينب نعمه ناجي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

حارث ابراهيم صالح 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ا. م. د. ايمان عدنان عنون 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 الطيفاالستاذ لطيف توفيق 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

هبة هللا محفوظ خليل / مدرس مساعد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مدرس مساعد زهراء علي ناشور 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ا.د.عمران بندر مراد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. نجالء خزعل فتحي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م سوزان سليمان مغديد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الست بتول ماجد سعيد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. د. زكريا بدر فتحي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. نجالء خزعل فتحي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

لبنى صفاء نجم 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

فدان فكرت احمد مدرس / 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مدرس مساعد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

تقى فراس ناصر 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الطالبة فادية فالح حسن 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

محمود احمد ياسين 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.د.عنود مدلول سبهان 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. نجالء خزعل فتحي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

االستاذ مساعد دكتور إسراء منير توفيق 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م . م. محمد حامد مجيد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. نور محمد ثابت 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عقيل عبد المجيد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

االستاذ المساعد عقيل عبدالمجيد سعيد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

محمد فتحي شوقي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. م ياسمين واصف عبد الكريم 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م. هبة هللا محفوظ خليل 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م.وسن عبدالهادي عبداالمير 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د.سارة ابراهيم حسين 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د سارة نعمت احمد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د.شيماء الهواري 

المغرب 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

اضل نعمهم.م براق ف 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ا.د.نداء مطشر صادق 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د.نورس احمد الموسوي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

أ.م.د حامد شاكر محمود 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م.اسراء تلفان المهداوي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د . عصام عبد الغفور 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م ندى رزوقي طه 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م. فهد فيصل غازي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م مروان شاكر عبيد 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

خالد وليد جاسم 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ثائر علي طارق 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

لدكتور احمد محمد طعمها 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الدكتور ايمن صادق 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

سامر رافع يونس 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مدرس مساعد/ اركان احمد مطر 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مدرس مساعد/ فهد فيصل غازي 

العراق 

 2003 

2021/12/19 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية


