
 
     

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــالورش على شرافهإل

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

السامرائي خليل محمد صالحأ.د   

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
     

   

      

     

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م معاذ عبد الكريم فاضل الجنابي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

هير فخري الخفاجي.م ميادة زأ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

    

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ريم فاضل عباس.د عبد الكأ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

      

      

 فخرا     

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ح السامرائيمجد الدين محمد صالم.م   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
 

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

وائل محمد مهدي  م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م اوس سعدون سلمان العزاوي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م سيف محمد كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ابراهيم كريم عباس العبيدي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ايمان مطشر عاجل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حسنين فاضل محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.د سماهر محي موسى

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

دالل عبد الفتاح مالك  م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Urdak Ibrahim kareem 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فرح نبيل محمد طاهر الخياط

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د هبة عادل مهدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

فهد خلف ياسين  م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

احمد حسن موسى مم.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م بالل توفيق يونس العبادي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د . إحسان عباس حسن الموسوي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رنا ناظم فالح الدليمي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سعد جاداهلل حمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. رعد محمد ندا

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

هديل زيد حسن م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 افراح خالد نصير

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م  اسماء وليد عبد القهار

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

انس احسان شاكر م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د. وليد خالد شحاذة الجحيشي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

يگم. م شيماء نهرو جبل العفلو  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م علي عمار حسين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نوال هادي حسن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

هيفاء رشيد محسن ا.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د ميثم جبار مطر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ايمان عبد الحسين شعالن العتابي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

عقيل عزيز عودة أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نبراس فالح جيجان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي جان نهاد علي شفيق

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د. يسار عطيه تويه

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد حسين حمزة البدري

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د علي مولود فاضل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

طارق مهدي عباس م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. ماجد محمد مساعد الكعبي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م اسعد سالم بديد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا. د سالم هادي حسين

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

قيس حاتم عمران أ.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

ل أحمدعمر خليأ.د   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد مبدر ناجي العزاوي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عباس يوسف وادي المسعودي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عادل عبداهلل عزيز العبداهلل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م طه غافل عبداهلل الطائي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ايمن احمد زيدان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م موعد كاظم جابر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م وسام إبراهيم حسن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد وحيد حسن

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

تمارا عالء حسين أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

م سجى ماجد داود.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د فرح حسن جاسم الحسيني

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د العامر عبدالرحمن محمود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م مروة ياس شمال

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد احمد محل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حسام عبد الرحيم مهدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سعادة حسنين عبد المنعم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د اثير عبد االمير حسوني

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م لمى صافي عبد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م زهراء عدنان باقر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

محمد اسماعيل عليوي أ.م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رحاب علي دهن

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

دون عبدون.د رباب سعأ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

كرار عباس جوحي م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 وسام علي ابراهيم

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

آمنة عبد الرزاق هاني اسماعيل أ.م.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

هيام جمال ابراهيم  م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م نهى سالم محمد

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ضفاف عبد الحسن حسين م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ختام حبيب رسول ا.م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 طارق عبد اللطيف جاسم

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م زهراء عدنان علوان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dr.Dheaa Mohmad Ahmed 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 دنيا لفته محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م هدى مهدي حسن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

سعد الدين خميس محروس  م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. بركات عبدالفتاح كامل

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

سهاد كريم راهي راضي 

 المكصوصي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م فاطمه احمد خلف صالح

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد جليل مطير الخفاجي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حاتم كريم عبداهلل القريشي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

علي ماجد عباس د.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م شنست ابراهيم محمد علي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احالم حميد مجيد العبودي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فرح نمير ابراهيم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

مروى عبد الجليل السويدي م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

هاب عبد الفتاحعبد الو أ.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. بشار رشيد محمد علي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م فرح مؤيد احمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د شيماء فاضل حمودي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نور حسن جبر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م إسراء منير جواد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عصام محمد طاهر علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د زيد كريم عجيل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م بكر محمود علو

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 محمد جبران عبد الصاحب

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

إسراء فاضل ابراهيم  م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

وليد محسن عويد م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 محمد احمد محمود المشهداني

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د هالله محمد عبداهلل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م وليد خالد محمود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 محمد سالم جمعة العاني

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فاضل الحمداني

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م روان عادل فوزي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. خالد قيس عبد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ميثم عبد الرضا محمد البلداوي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 صالح وسمي مهاوش المرسومي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م غفران جمال محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ضياء الرحمن حسين .م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حذام فالح جيجان

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ختام محمود سلطان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نهى محمد موسى

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فدان تحسين صديق

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د منصور علي اسماعيل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حيدر نجم عبد راضي الحجامي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سوالف علي صالح

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سيف علي مطلب

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

بثينه عبد العزيز حسن المكدمي د.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سوسن هاشم غضبان

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سعدي فيصل راضي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م بشرى حسن عبد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م كريمة عاصي حمد الطائي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د محمد احمد حموده

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عالء إحسان علي الركابي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د سيناء عبداهلل علي الجرجري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حيدر حسان خليل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

مصطفى محمد علي فرحان م.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د انعام صافي عبد

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. امل داود سلمان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م خلود نوري سعيد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

إطالل سالم حنا أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د نبأ عبد اللطيف رشيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د حيدر عبد الكاظم خضير

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا. م.د ختام عبد الحسين سعيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا. م إيمان إبراهيم عوض

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عدنان علوان محمد الجبوري

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dr.Alyaa younis Ali 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د وجدان نعمان رشيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

اسماء شاكر عاشور أ.م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. محمد كمال علي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م شيماء عبد الحسين جدوع

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.د هزبر حسن شالوخ

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م براء ابراهيم محمود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

الرديني عطية يکامجد تر  م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رغيد هيثم منيب

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ياسر خضير عباس الجنابي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م آس عقيل كاظم الموسوي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

امل رؤوف شير محمد ا.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

االء رزاق شاكر م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. اسراء عبداهلل حسين

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زيدون طه عبد الرزاق

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ميثم مصطفى حمود  ا.م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م علي خلف جمعة

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رقاد فيصل علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 صفا مظفر احمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 االء مجيد هاتف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د عمر جواد خضير

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 افنان خليل كاطع

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علية كاظم فندي المسعودي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د فليح حسن عباس

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نداء محمد سليمان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اساور خضر كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

شهاب أحمد عطية  م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د  جاسم محمد راضي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حسين صاحب ساهي الغرابي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

بيان شاكر محمود  السعيدي م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

رنا فتحي سعود القيسي .د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

مهند فالح كزار م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

رائد وعد اهلل داود  م. م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dr. Ali Hameed Ali Alzubaidi 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م عبدالعظيم حبيب حمد

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

هدى عبدالعالي عبدالباقي أ.م.د   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

م.م أمينة عبد الكريم عبد الستار 

 كاظم الخفاجي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م فاطمه كريم نعيم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سحر نعيم سبهان الكعب

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د نضال محمد قمبر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ميمونة قاسم يحيى

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م احمد بشار فخري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م وجدان عبداالمير كامل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م  مصطفى موسى صالح

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

بي زرزورـا.م.د أميرة مري  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سالم ناظم ناصر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

إكرام امين سعيد  م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د  االء داؤد محمود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د  لجين محمد زكي شيت الصفار

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ناديه عبيد محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.د باسم جاسم حميد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

بشرى عبد الوهاب محمد حسن  ا.م.د

 الجواهري

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د سفيان محمود فرحان

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 دعاء نصيف جاسم داود العزي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د فليح جبر كريم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م أنس خالد إبراهيم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي نجم العبداهلل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

د قتيبة عبدالكريم قاسم.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نيران سعدون عبود

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dr. Jenan Akbar Shakoor 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د هالة فالح أحمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 ـه1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

رناص دالمجي عبد بويكل م.د.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

حسام ناجي مخلف م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

نور صباح حسين م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مثنى لفته عطيه

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

جالب أسد موفق م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد مصدق جعفر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد عباس فاضل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رسول رحيم ماشاف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د سهاد صبيح فرج جواد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د الهام حازم عبد الكريم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د محمد جاسم فاضل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علياء حسين حمزه الجشعمي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سوسن مثكال مطلك

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م دعاء زهير تركي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د وليد عامر ضائع العبيدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حيدر عماد كاظم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د حيدر غني وناس الكرعاوي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.د عباس فضل حسين المسعودي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 محمد جميل يونس

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

عبد القادر زماننجاة  أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أحمد علي مجيد الصاليي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

سامان صالح محمد د.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عمر هيثم محي الدين البدراني

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ايهاب جبار جهاد م.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

نور كاظم ايوب. م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

رفد عيادة خضير عباس عبداهلل .م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

هند محمد صالح م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د فاتن غضبان داود سلمان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م مها عبداهلل حسين

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عقيل حاكم عبيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م غيث حسن عبد علي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمود جميل خلف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 هبة قاسم حسين

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

صدى جاسم عبد األمير الزبيدي د.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حسن هادي منشد

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 جنان جميل عبد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dr. Shayamaa Rahim Alsaabrie 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. احالم جاسم طاهر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م هذال موافج سلطان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م نجالء مولود عبداهلل احمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ضياء محمود نجم  م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 شوخان نجاة عبداهلل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د نبراس خماس محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 صالح شهاب حمد الهيتي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م دعاء ابراهيم زهراو

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حيدر احمد محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

جنان مشير غائب م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 صادق خيون عجيل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رائد حسن زغير

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Alaa Hamed Mohammed Alkhafagi 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 وسام حمزة عباس السوادي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 وصال اسماعيل كاظم الزبيدي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي جعفر عبيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م هند سعد زعيان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رشا كريم هاشم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فدوى خالد توفيق امين اغا

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مروه زهير حسين

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

مروه عزيز داخل د.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زينب خالد احمد

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م ثائر محمد عبدالباقي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م عبدالرحمن احمد ابراهيم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

اسراء عبد الخالق زغير م.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

شيماء حسين شهد م.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

فاضل عليصبا  أ.م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د اعتماد اسماعيل جاسم

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د ريم خميس مهدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ايمان حساني شباط السالمي م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حسن عبداهلل حسن الكعبي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 إبراهيم فضل رشيد الهتيمي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رسول ثامر طعمة الركابي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 منهل يحيى اسماعيل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م اسامة خيري محمد علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م عاصم يوسف هالل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د نبال فاضل فرمان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

كل احمدسعاد كام.م   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م غفران علي مفتن

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م يعمر احمد علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د أرشد ناظم محمد علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م لمياء قاسم رسن

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ليث عبد الرزاق كامل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د أحمد حسن وسمي االسحاقي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م هدى ماجد رشيد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد سهام سادة

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ايمان محمد عبد الحسين .م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م هدى حميد نايف

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د مها عبداهلل نجم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

حيدر ماجد حنون م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رشا طارق ماجد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 وسام ثامر جبار المياح

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

احصائي ساره هيثم عباس م.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

هدى عبد الهادي يحيى الصراف م.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اسحاق رحيم جبار

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

شذى حسين كاظم.م.د أ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ضحى عامر اسماعيل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سعاد سعد خضير

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

خليفه عزالي أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د احمد نزار حسن

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Ali Adnan Al Zahid 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د حيدر تقي فضيل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد خليل ابراهيم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رنده ماجد رحمن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نهاد علي شفيق

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أياد هادي عبدالباري السراي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

حميد فارس حسن م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

آمنة حسن فليح العبيديم م.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سرى انور جميل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 هدى عمادالدين جميل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رشا حسين حسان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د حيدر جيجان الزيادي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م دعاء محمد جبر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د مسلم عبد االمير خضير

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

يل نايلضياء خلم.م   

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ايات علي ياسين

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م  بشرى عبد الرسول علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

راهيم صالح.د جليل إبأ  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

جمعة وجر استقاللم.د   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ال اهلل عاصياركان مم.د   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د شيماء عبد الرضا ناجي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

كطوف جبر الطائي.م.د حسن مأ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ندية خلف جبر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م شيماء جمال محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د أحمد عبد الجبار غيدان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م هشام نعيم غليم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ياسمين فوزي غائب

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 لقاء حسين جاسم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حيدر ماجد عبد الحميد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د كهالن رمضان صالح

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Falah Hasan Hasan 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نادية سلطان مهدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Saba Abdul Raheem Hussein 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د شاكر هادي التميمي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dr. Weaam Naseer Alobaidi 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د أحمد عبد الكاظم علي الجبوري

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م وليد فواد عبدالحسن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د عمر خزعل جاسم محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سهى سالم علي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م شيرين مثكال مطلك

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زينب حمزة جاسم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

محمد صبار نجم الزرفي د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حسام جمعة رشيد

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فائزة عبد األمير نايف الهديب

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حسين علي احمد سلمان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نور الهدى محمد عزيز

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رنا كاظم رضا

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.حيدر عبدالحافظ شهاب

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 انوار يونس ابراهيم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 هبه عبدالزهرة عصمان عجيل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م علي جواد عباده

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عبير عبد الرزاق ابراهيم الجبوري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

أثير شهاب أحمد م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عالء عبد الحسين كاظم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

محمود نعمه علي د.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ايمان عبد الحمزة خليف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د منال عبدالجبار السماك

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

علي نايف مجيد م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 كولتن عبدالسالم عبداهلل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د كمال حسين أحمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

د بتول مطر مهدي.ا  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

حوراء اياد خضير م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. محمد عبد صالح

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

انس صالح عبود م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

بنان خالد عبدالرحمن أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م اسماء مرزه حمزه

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م نسرين عبداهلل بدوي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د ليلى جاسم عباس

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. سيف علي محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. عالء عواد محمود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

عمر محمد احمد م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 االء محمد علي عبد االمير عبد الحسين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. احمد عبد كاطع

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

م عقيل عباس نعمان.أ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م فاطمة كرار عزيز

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م الحسين حميد علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Nadia gater 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. قصي حطاب ماضي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 محمد جميل فرحان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د حسن كاظم اسد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نور محمد طاهر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زينب طاهر زغير

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د زينب هادي كامل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د ازهار عبيس غالي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د علي حميد جبيل البديري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اسيا مهدي ناصر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

م نهى عبد الخالق احمد.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي فاضل حسن الطالقاني

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 دنيا نهاد علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

علي حسين احمد سليمان د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

زاهد قاسم محمد م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اسراء ماجد خليف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م عدي خليل ابراهيم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

د احمد احمد سرحان.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د عمار سعدي إسماعيل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زينب عبد الكاظم ابوشنين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

آيه فاخر حسين م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د لينا قيس ياسين

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dr. hamzah basil 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد يوسف علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اياد ناظم جاسم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حيدر ناصر حسين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د حسين لفته حافظ

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حسين علي غازي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

احمد هادي حسين م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نزار فاضل حسين استاذ دكتور

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مرتضى عبد علي فرحان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

انسلوى احمد ميد .م.دأ  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م بةريز اكرم عمر

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د امينة كريم عيسى

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م مهند حازم حكوش

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نور الهدى حامد رشيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد رياض هاشم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زهره فاظل كيطان مدرس

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م عمر محمد ابراهيم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م دنيا شكر عباس

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

رجاء موسى اسماعيل م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

Ali Razzaq Hussein AL-Thebhawy 

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د حيدر شهيد هاشم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د بسمان محمود ايوب

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نضال خليل عجيل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م عباس عبد الرزاق خضير

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د  فهد مزبان خزار

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

حوراء سلمان جاسم البناء د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. رجاء محسن حمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د حيدر عبد الحسين زوين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د علي محمد مقداد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 محمود خضير عباس هاشم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. ثامر خميس محروس العزاوي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م  غفران علي حسين

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

محمد عبد العباس حسن محمد د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

نسرين سبتي محمد علي مم.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 صفاء حسن شمخي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احالم حسين صالح

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 جعفر سلمان جاسم البناء

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م محمد ناهض محمد حسن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م الحان دحام هادي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د فضيلة عرفات محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م رنا عبدالرحمن لطيف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

زينب عباس عبداهلل م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حازم سلمان مجيد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رحمن شاتي ثجيل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ايمان عدنان محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

م وسام صالح الدين إبراهيم علي.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

ايمان سلمان حسن .م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد خلف جمعة

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م عدي كاظم جابر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ريحان جبار جاسم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م نجوى عبد المنعم جاسم النوري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م مؤيد مجبل عبيد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

عذراء اسماعيل زيدان أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د وسام نجم محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سالم حسون ناصر حسين الجابري

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

نهاد حسن حجي أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رنا رمضان محي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م  زهراء عبد الحسين موسى االبراهيمي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د سهام شكور عبيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د احمد حنزة عبود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

هند هادي مجيد م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مشتاق علي حسين الشمري

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 خولة أحمد خليل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

د مامون علي الجعفري.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع ك

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

سامراء جامعة  
 

ىجعفر مطشر موس .م.دأ  

  مشاركةشهادة 

 دة تقديرية الى.. شها

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م وليد فاضل داود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

زيدان خليفة.م.د مهند أ  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د بكر عبد صالح

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زهراء جواد كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م وهبيه عبدالرزاق عبد القهار

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. منال خليل إبراهيم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dr Rabar Mohsin Abdulrahman 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د عفراء صابر شهاب

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

الهادي جهادي الزريجاوي عصام عبد  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مزاحم عزيز عبداهلل العامري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. ظل عقيل كاظم الموسوي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

جبر شالل.م.د عراك أ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 شهد أحمد فوزي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م خالد يحيى احمد محمود

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حيدر فاضل كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

د بشرى رزوقي مهدي.ا  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د سجى سعدون فارس

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د عمر نبهان عبد القادر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رغد عيسى عبد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م احمد عبد عباس

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م رحيم صبر شويخ

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د هدى مالك شبيب

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د اياد عبد الخالق يحيى

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

د مقداد علي عبداهلل.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د سنان عدنان محمد نوري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د ارميض عبيد خلف

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د سهاد عبدالساده طه

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د ضمياء مكي حمزة

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م وسام حمد شهاب

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Mahmood Kadir Ibrahim 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

يةد  وسام ناجي عط..مأ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. نصير علي حسون

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

حنان شهاب احمد م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

منال حسين نوير م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مهند خالد جاسب عريبي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سرور احمد علوان

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي فاضل محسن صالح

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د نغم خالد نجيب

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د فاطمة عباس سلمان المعموري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي أحمد العرشي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 الفت تحسين ياسين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. محمد عبد الحليم عبد المجيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م اسماء حسن عبد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 منال داخل صخيل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نضال سهيم حسن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م عالء حسبن غضبان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زهراء فارس خليل الجوعاني

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 بيداء حسين علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

صفا احمد جبار م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د نور حازم عبد الكريم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م فائزة عدنان صالح

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اسماعيل رحيم جبار

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

البكتريلوجي االختصاص أزهار صبري 

 مسلم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ازهار عبدالجبار حامد .دم  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. رشا عبدالكريم علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 كاظم كريم عيدان الجليحاوي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

حميد العيبي.م.د نهاد أ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سجى عادل عبد العباس القره غولي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

أحمد عبد الهادي عبد الكاظم  م.د

 الكالبي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي نعمه حسن االعرجي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د رفل عبد الدائم عمر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Rasim Hussein Kadhim AlShammari 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. سعد حساني سلطان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م احسان مضر محمود عبد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م  مروة جواد كاظم راضي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اسامة قصي عبد الستار

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

الرزاق صالح حماد الدليمي عبد  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ر كاظممها عبد االمي .م.دأ  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د جعفر شهيد هاشم

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي كريم نهر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Amjad Emad Abdallah Al-timeme 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م فرقد فاضل نافع

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

سباء طاهر محمد .دأ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د عثمان عدنان عبد الصمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ. م اسماعيل ابراهيم مرهون

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سالم ذنون خليل العبار

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

نصر محمود جاسم العيساوي م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

ضياء عبدالكريم عبدالحسين  م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ايمان عبداهلل جعفر التميمي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د بشائر جواد كاظم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م نذيرة خيراهلل جبل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. حسام مالك صالح

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

احب باديايناس عبد الص .م.دأ  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د نبيل عبيد خلف

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Suhad Abdulzahra Hachim Al-Shoukry 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م عبد الودود إبراهيم عارف

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رند خالد عبد الرحمن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

كولبهار فتح اهلل كريم د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حسن حيدر عبد الرزاق  كمونة

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د خديجة حسن علي القصير

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. رسل واسط كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د ماهر حمود كاظم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 هديه جميل سلمان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م فردوس طالب نعمة

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اشواق حسام ابراهيم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

بد الغني عبد العزيز.م اسامه عأ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م مها صاحب عبد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

سيل شرف عبداهلل الهنديأ م.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 بان محمد سلطان

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. محمد حامد محمود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د أنور فارس عبد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م شهد تحسين محمد علي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د صباح نوري هادي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د. وسام عبد الكريم حميد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عبد الرحمن إبراهيم عبد الكريم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

فاضل إبراهيم.م.د عباس أ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د ريا باسل احمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 دالل شمال خليف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

رازهار غازي مط .م.دأ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م لينا محسن عبداهلل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حوراء عزت خلف محسن

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د امواج داود راضي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

شيماء ظافر هاشم م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د مناهل معدي كامل

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د.أميرة جاسم محمد أمين

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. احمد عياده خضير

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ابراهيم نجم عبد راضي الحجامي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اسراء انور محمد جمعة

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م محمد حافظ حمزة العبدلي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رنا احمد سعيد الراوي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د صالح محمد صالح حسن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د. رنا علي مجيد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م. هاني كنهر عبد زيد العّتابيّ 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م. طه حسين كرم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 بيداء كاظم خليفة

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حال فاضل حسن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Doaa Layth mohammed مدرس دكتور   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م لقاء رضا نفل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م. احمد هادي سلمان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سعد قاسم كريم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. وهاج منير اسماعيل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رعد ذياب خلف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ايالف صباح احمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

م.م. حسام الدين همام عبد الهادي 

 العصامي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م عالء خضير عباس

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. د. ضحى عبداهلل كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ايناس عبدالسالم داود

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د.كالويش نوري طاهر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. هديل محمد طاهر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سوسن احمد خلف الحديثي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي كريم عباس ال عوده

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م زهراء عبد المنعم عبد اهلل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مدرس دكتور سهيلة حسان زيارة

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م. هناء ابراهيم لفته

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د. وفاء حسن عيسى

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 االء نزار محمود توتنجي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 جمال هادي حسين

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حسين صابر قادر / مدرس مساعد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د هبة رحيم شيحان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م احمد حميد كامل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. د. نهال هاشم حميد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د فليح جبر كريم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د ناطق عبد الرحمن وريثة

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د. خالدة على ثجيل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سحر ناجي خلف

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مروة مالك حسوني

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 منار مصعب فتيخان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. د. ضياء عويد ذهب

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 شروق اياد خضير

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

لرحمن احمدعبد ا وایم. ه  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د  مسلم حسب اهلل ابراهيم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رسل جبار عبد الرضا

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد عصام جميل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د وفاء محمود جاسم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د. عبداهلل حسن محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د.علي طالب مهدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د. وئام نصير خضير

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ميساء صالح الدين صديق

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م اسيل سهيل نجم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد سالم محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د.هيام سعدون عبود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد حسين محمد شيخو

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د عباس عبدالحسن سرحان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م. إيالف بهاء علوان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م زينب عبد الرزاق حميد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ا.م .د طاووس محمد كامل احمد 

 الشواني

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 إسراء سامي رزاق نجار

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د. جودت حلمي عبدالواحد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م ايمان طالب كاظم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د عالء جاسم محمد طياوي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رشا علي دهن الجبوري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ذكرى حسن داحس

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د دالل عبد الحسين كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا. م. د إيمان علي سعيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سلمان داود طعيمة

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د.اسراء فاضل حسن احمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د. ياسر جاسب بخيت

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رسل عماد حماد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د. قتيبة فوزي جسام الراوي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. د نغم مؤيد محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حارث صباح ناجي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م م زهراء حسين حسان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م. نورس مجيد حميد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د. عمر حسن محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حيدر حاتم عبدالوهاب

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م شيماء جبار يعقوب

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سرمد جاسم محمد الخزرجي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م.صابرين خلف حسين

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا. م.د. علي حازم عبد الكريم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.منى زهير حسين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م. فاطمة محمدرافع يونس

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م. محمد حسين علي شبع

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م ضياء نعمة جبار

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عبد الناصر ناصر حميدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م. عدنان خيري مزيعل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م. أسماء موفق محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سرمد محمد بكر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سرمد قاسم محمد خميس الجبوري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م اسراء محمد كاظم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Narjis Shakir abd al rudah 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م هناء غالي عطية

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.د. سماح احمد كاظم الجبوري

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م كريم زاير نكاد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حيدر صالح هاشم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نوال عباس عكال العتبي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ايسن كمال محمد كرونجي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 همسة حميد يوسف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 خالدة جمال محمد طاهر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م احمد عبد الرضا عناد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. زينه فاضل كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حنين ميسم عباس

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د حسين ناصر خلف السلمان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مها حسن كريم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د هارون حسين أحمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د دنيا حامد حميد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dlgash ibrahim hama shirin 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 خديجه محمد عيسى

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 على نثير طعمه

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

عالء نجاح نوري م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م وسن عبد المنعم طه

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مرفت محمد عبداهلل الشعبان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد علي محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

زهره مكي محمود  أ.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د وليد غانم مالك

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 هيثم مجبل حسن البياتي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Ali Ahsan Kadum 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م هبة قاسم بلجي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د خالد صبار محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ. هاني كاني جابر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 هزار احمد يونس

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد نزار فاضل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 هشام صالح الدين عمر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سوسن عبد الكريم جهاد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 هبة حازم حامد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد علي عبد الحسن

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م دنيا محمد مقداد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فرح معاذ جاسم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 شهباء عبد الغفور محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

عبدالحسين جاسمستاذ صفاء أ  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Raed Abdul almeer alasadi 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سيف حميد يوسف

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رند محمد خضير

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 باسمه عبود مجيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

رفعت منت.م.د طارق أ  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د عمار طالب ذياب

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حوراء علي غازي الزيدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فرح زامل حسن

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م قصي سالم جميل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د رغد جمال مناف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د دعاء علي كاظم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dr. Zahraa Fadhil Hassan 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د محمد حسين احمد المولى

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 االء نوري حسين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م اسراء جواد كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رغد عبد ابو جاسم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

هيفاء يونس حسين د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

نضال صالح صكبان الشمري م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 امير جواد هادي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م علي مالك سعدون

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

عثمان دميد  دلخواز ح  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

عفر غالبوجدان جم.م   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Dr.Nidhal Abdullah Hashim 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

شيماء رافع سلطان م.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زكريا عبد األمير عباس المسعودي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اطياف محمد عبدالمطلب

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 باسم جبل راضي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 هادي جبار مجيبل العكيلي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

يم محمد القصاباسراء عبدالكر .م.دأ  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 معن موسى حميدي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

فارس رواناك م. خالت  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 االء جمال جبار 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د حسين فايق عزيز

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حنين صبحي شهيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مسلم عالوي جبر التميمي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد عبدالساده مزهر الجبوري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Zainab Ismail Ibrahim 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ليث جعفر حنوش  أ.م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عاصفة مهدي محمد

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد مؤيد جواد الرحيم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ. د خالد محمود عبداهلل الدليمي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د عباس فائق ابراهيم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علياء كريم عاشور

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

عبد محسنم.د زينب أ.  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عبير مظفر الحميضي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

Sara Suhad Fadil 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م نجاح صالح هادي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

خليل اسماعيل ناديةأ.م.د   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد فالح شامخ

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 رغد علي حسين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د فاتن اسماعيل محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد جاري عليوي الجميعان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م إيمان محمد عبد علوان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي احسان تيلي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

فاضل هادي حسن م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ون يونس.د دريد ذنأ  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مصطفى محمد عبد مسلم

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

فع شكرحارث نا م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سالم سعيد انور

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م علي طالب حسين علي بيج

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي جبر حمود الحميداوي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

داالمير ياسينبسام عبم.م   

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

خالده حسين يونس م.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

طالب حمادي مشتاق أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 بدريه نوري مشعان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

سماح محمود ناصر الرملي د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د ليلى عبد الستار صادق

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فاتن ناجي عطيه

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ي جاسمزينه علأ.م   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ماجده ابراهيم مخلف م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.د أنور فارس عبد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م عماد محمد نايف

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م زينب فائق محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. اريج علي حسين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نادية مقبل حسن الزبيدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 علي عبد الساده مزهر الجبوري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سحر محسن جبار 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

مروة عدنان فرج م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.نور خالد حمد الكبيسي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اراس غازي كريم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د اسماء منصور عبد الرسول

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

عبداالمير صبار خشيف م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد عبدالحسن شالل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ضرغام مزهر كريم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

رالدين غفوربشرى نوم.م   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م ندى جاسم محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عماد عبد الرحيم خزعل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 منتظر كاظم محسن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حمزة قاسم علي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فاضل علي الالمي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 بنين فاضل كاظم عباس العامري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سيروان سربست محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د. غادة فائق محمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

بثينة حسين عليد ا.م.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

حميد كاظم داود أ. م. د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عمر باسم محمد عبداهلل

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د. اسراء غانم عبد فتحي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

صعب وميض فارس د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م حنين سالم داود

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م نورا نضال صالح

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ابراهيم محمد سعيد حسين

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. رافد دفار عرير

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

ياسر نوري محمد م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

حسن عبد الرزاق علي ا.م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

ابت عبد ايمن ثم.م   

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م بدر راكان شالل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 محسن هاشم رسن

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ريام حبيب راضي الدليمي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

مروة هادي عبداهلل محمد الزركاني 

ماجستير ادب/  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م وسام عزيز عويد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد حسين مهدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

حسين هادي ناهي ا.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م عدي جميل كاظم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

نورس نوري عبد الحسين م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م دعاء ضياء حميد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د أحمد محمود علو

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عمار عبد الكريم عبد الحسين

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 قاسم جواد كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د ماجد مرهج رباط

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

مفيداكرم طه ا.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م مها جواد كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م جتين جهاد رؤوف

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

شروق جمعة سريح الجنابي د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م مروج عبد رحيم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د فرات امين مجيد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سعد كاظم طاهر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ختام حاتم حمود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م علي محمود ريشان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م رقية برهان الدين عبد الرحمن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زينب محسن حسن المنصوري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

احمد شهاب عبداهلل م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د منى قاسم معارج

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. د أحمد علي شاكر

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

سهام حسن سلمان م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

تغريد باقر علوان العتابي م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

نبراس فوزي جاسم ا.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مريمة بلغول

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 براء يوسف حسين

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م احمد حبيب راضي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

حازم محمدعلي عيسى م.م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ناظم عبدالواحد حمه سور

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د علي مطير حميدي الكريزي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م علي حسين حازم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م احمد حسين احمد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ. م. د عامر عبدالعزيز خليل الساطوري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أرشد حسن داخل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

انتصار منصور عبد الرسول ا.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حسام عباس صالح

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 قصي جدوع احمد العزاوي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ. م. د علي عبد الستار عبد الجبار

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د أنس محمدعلي نورالدين

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سحر خليل اسماعيل

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 اسراء حسن هادي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د جمال فاضل محمد الشجيري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م علي جاسم محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م معتز عباس هليل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. د سعاد خيري كاظم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أشواق علي عبد الميالي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زينب خضير طه

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د قيس حميد فرحان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

رمضان صديق يارژم.د   

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

مرتضى محمد شاني م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د جنان عدنان عبد اللطيف البيروتي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م أفراح حسن عبد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 شاخوان سعود نوري

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سرور منذر عبيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م  فراس عدنان عباس

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 إحسان ناصر حسين الزبيدي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 نور حبيب حميدان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م ابراهيم طالل داود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أسامة حسين مهيدي الحلبوسي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 محمد ابراهيم ضاحي حمادي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 محمد رجي شبل العتابي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

قاسم محمد هالل سليم د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

مؤيد خلف بندر م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حيدر علي سلمان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د ناديه صالح مهدي الوائلي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م فراس عبد الرضا عبد الرزاق التميمي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 محمد نزهان مهدي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حسين ماجد محمود مشكور

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

سعد غانم علي الطائي د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 وسن منصور عبد الرسول

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م زينب دايخ مطر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د كيالن إسماعيل عبداهلل السامرائي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

SAMAA FAIZ KHDHUR 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د مناف عبد العزيز محمد شعبان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م جاسم كشيش زويد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

خلود ناجي رشيد أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عالء صيوان وادي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

هالة خالد نجم ا.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م مروه حسن علي الشمري

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سنان صادق جواد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 هبة حسن جاسم

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

شيماء شهاب عبداهلل م.م  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م كاني قاسم احمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد جبار حمزة

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

اكرم عبد الكاظم هادي عبد علي د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

رائد مجبل عبداهلل د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م زهراء عبد الرزاق الخفاجي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ياسين صالح فياض

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حسنين محمد منجي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م سناء عباس زياره العبادي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د قناة محمود عطيه

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.د أضواء محمد سلمان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 مكرم جمال عباس البدران

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م علي طاهر فرهود

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ابراهيم علي ابراهيم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. م نوار بنوان حسن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م فراس برهان الدين عبدالرحمن

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

فؤاد قحطان رجب م.د  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

اسماعيل خلي علي  أ.م.د  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عائشة بلغول

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد كاظم شنان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. د حيدر لطيف فرحان الصالحي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سماهر عبد الرزاق طويسان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د زينب لبيب فخري

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أحمد عبدالباري عبدالواحد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م صالح هاشم شهيد

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

رنا عبد األمير جواد العبيدي م  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 عال جمعه علي

  مشاركةشهادة 

 رية الى.. شهادة تقدي

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م حنان عبدالقادر عبداالله العاني

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 شروق حميد مجيد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 جمال خليل عبدالقادر الزنكنه

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 احمد حيران رمضان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 أ.م.د أزهر حسين رزوقي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

L . Jala Muhamed Ahmed 

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سعد حسون نهاي

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 صبا حازم صديق العباسي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 سيماءحسن شالل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 فاطمة عيال طعان

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 شيماء حسن محمد

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م. محمد بالل عبداهلل

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـااللكتة التدريبية ــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewكيفية كتابة مقال مراجعة الموضوع 

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

بتول عبد سلطان مم.  

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م ازهار عبد محيسن مصعب الركابي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة التربية البدنية وعلوم كليةتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. زياد طارق ابراهيم البيطار

  مشاركةشهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مدير مركز احلاسبة االلكرتون   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د ابراهيم علي حمد امشهر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

Hijran Sanaan Jabbar 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م محمد باسم محمد الجزائري

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م. تيسير عبد القادر صالح

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 م.م هةوار انور ابراهيم

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ا.م.د سردار رشيد حمة صالح

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 زهراء محمد علي عيسى

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

Sherihan Hassan Ameer 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د.رندة امين عباس

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

  م.م اشرف سعدون طه

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 انتصار راغب محمود

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 ياسين عبد الحسين عبدالهادي

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

Hijran Sanaan Jabbar 

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 د حبصة علي احمد امشهر

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 شاهين سردار ستار

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

اننهله صالح زيد  

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
  

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

 حسين علي عثمان جوبان

  اركةمششهادة 

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف



 
 

 

 

 

 

 
 فخرا   

التي اقامتها وحدة  ةـيرونـة التدريبية االلكتــفي الورش لمشاركته

التعليم المستمر في كليتنا وبالتعاون مع مركز الحاسبة 

 ت عنوانحت االلكترونية

وهو  Subject Reviewية كتابة مقال مراجعة الموضوع كيف

 العلميةمن متطلبات الجدول الثاني في الترقيات 

 الموافق ) الخميس (في يوم 

 هـ1441رمضان  7 ــــــ م   2020نيسان  30 

الرياضة كلية التربية البدنية وعلومتقدم   

 جامعة سامراء
 

يد لطيف. خالد سعم  

 شهادة تقديرية الى.. 

ي مركز احلاسبة االلكرتون   مدير   
 م . خالد سعيد لطيف


