
 

 

 شهادة مشاركة
احملرتم/ـة (القامسي صاحل مبارك مصطفى) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(االكادميي حتسني اجلودة واالداء) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

 شهادة مشاركة
احملرتم/ـة (اجلبوري عبوش نايف نذير) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

 شهادة مشاركة
احملرتم/ـة (علي ناجي عمر) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (جرب جاسم إنتظار) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (جعفر النيب عبد رغد) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممود راغب ازهار) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (سعدون جعفر ساره) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ابراهيم علي رضا حيدر) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (العسايف مهنى راتب عزيز) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممود راغب انتصار) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (قاسم هيثم انتصار) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (شوجه جواد سارة) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عواد حسني علي املساعد املدرس) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الغمري سامي وفاء) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ياسني عباس حوراء) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (محادي يونس سويس) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (العزايزة أسعد تغريد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (غين عبداهلل امساء) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (غزال جاسم أمحد عمر) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (امحد حممود اسامة) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (نور مشخي امري) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الساعدي غروب) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبدالرزاق نعمان وداد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (هارون حنون نور) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الطائي فاهم عباس سحر) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (جابر ناصر حكيم صفاء) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الدين حمي معاذ زياد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (علي حسني نشوان) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خلف زياد مروة) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (امحد حممد مكي) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خلف زياد مهدية) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (جدعان باهل دنيا) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (جاهل ياسني رافد) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الفياض عبداهلل جنم علي) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممود امحد انەیب) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (جاسم حامد عذراء) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (العاني فاضل سفيان عبري) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (يونس مؤيد افياء) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (رؤوف جبار زريان) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (امحد نوري الدين عالء اسراء) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد جالل املاس) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسن هادي زينب) د.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبد سلطان قاسم) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممود نوري تبارك) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (املعموري حسني عبيس علي) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (محيد عدنان وفاء) د.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبداخلضر محزه هدى) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (يوسف شاكر عبداخلالق) م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (صاحل ناصر عبدالكاظم) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبداهلل حممد مرفت) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (صباح ترغيين) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (شاكر عباس عدنان) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (صاحل مخيس سبع) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (محد سعدون عمر) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (فارس سبيت بشائر) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (دحام هادي رهان) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (البدران بان) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (محد خلف عبدالستار) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (علي رحيان بيداء) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خلف عاشور أيسر) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (مسلم عبد امحد مصطفى) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسون بنيان رعد مريم) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسن فاهم زهراء) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (املفرجي حممد ياسني) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الكعيب سامل خالد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (علي عباس امحد) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (فارس سبيت اماني) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عطيه فارس عمار) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (جمهول علي نور) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خضري الرزاق عبد حماسن) م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حريش محيد خلودة) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (امحد ذياب قتيبه) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عصمت حممود حممد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (اليزيدي خدجية) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (العلي يوسف ناجح) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خالد طارق هنله) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (محيد خالد اطياف) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (احلسني عبد حممد ليث) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (سويد عبدالقادر مصطفى) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد خلف علي) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسني خالد زينب) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (العقابي الرضا عبد ملياء) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ابراهيم مجال امحد) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الربيعي خضري هادي رحاب) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (مطلك كليب وائل) د.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (أمحد حسني كمال) د.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خمتارية دراوة بن) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (العزاوي عبداهلل مثال) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (سلمان كريم حممد) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (احللو حممد أمحد) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (كردي امحد أية) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (علوان حسني سندس) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (العزي مصطفى حبيب حسني) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (اخلزرجي حممد جاسم سرمد) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (علي نوري انعام) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الربيعي خضري هادي مساح) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عباس حنون عدنان) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (مطرود حممد مليس) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (العاديل كاظم مظفر) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد حكيم هدى) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (البدري سحاب معن) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (قبيسي علي حسن) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (فرحان علي عبد مرتضى) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عالقي حممد بن الساسي بن معز) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الغين عبد الغين عبد وفاء) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خلف فتوح حسام) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ناصر فراس تقى) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الشيخاني سعود حممد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (النجار رجب امحد مصطفى) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الكريم عبد مهدي ابتهال) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (دمق فتوح عبري) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (صاحل حسني طالل) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (السباب جميد حممد أزهار) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد فاتح بروين) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الداودي فاضل اياد) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عياش يعقوب حممد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسني حسن ندى) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حمارب عواد حسني علي) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الرحيم عبد حازم زينب) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الواحد عبد حسن مرجتى) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبد حسن عذراء) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الطائي حسن هادي سعاد) د.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممود رؤوف حممد انور) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الكسنزاني صديق عزيز صديق) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ياسني علي دينا) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (مصطفى السالم عبد ميناء) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (امحد هالل زيدون) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (احلسني عبد الكاظم عبد سجاد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (االمري عبد خليل نسرين) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممود ابراهيم شيماء) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (اخلضر عبد يعسوب نور) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممود طالع رابعة) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (جرب كاظم اميان) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (دیرش قادر ایچ) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ياسني عباس حممود) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد قحطان عدنان) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (مطشر فاروق علي) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (زهرى عبدالفتاح حممد) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (احلمداني مازن ميس) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (أطبيقة عبداهلل حممد عبداهلل) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (فاحل عبدالقادر سالم) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبدالقادر عبدالوهاب نرمني) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خلف عودة حممد) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (رسول صاحل كامران) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الدليمي حممد عبود وليد) د.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الطائي هادي لؤي زيد) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (بوحديدة مخيسي أحالم) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبداهلل حممد مرفت االستاذة) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (مصباح حامد مصباح دليلة) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد قاسم بيخال) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (التواتي عبدالقادر عبدالسالم) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (القيسي صاحل ياسني طه) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (كرم ابراهيم عبداهلل) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (طلحان آل سعد هيفاء) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (قديح عبدربه ياسر) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (محيد حامت جنان) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد أمحد نور) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (امحد بناوي نايف حنني) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد سامل كوكب) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (امحد حافظ امحد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (القيسي الرزاق عبد سلمان امينة) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خملف حممد اسيل) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (نعمة ورور اضواء) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (امحد عبدالرزاق فاطمة) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (قاسم مجعة اسامة) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ضاحي علي لؤي) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (صاحل ندى مجال) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (سعيد علي حممد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (علي عباس إهلام) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممود شاكر صابرين) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد عبد نداء) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (شكر فاضل حممد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (وسام طالل سلسبيل) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبداهلل حممد خالد) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (اهلمايل عقيلة عماد) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (رضا علي حممد عمار) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خملف حممد منتهى) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ياسني خالد نور) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (باقي محه نوري يوسف) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (جميد عبدالرزاق مرتضى) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسني حممد عبري) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (رجه محاد االء) م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (محاد مجعه فهد) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (السين عبدالسالم أمحد) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الكريم عبد الغين عبد ابتهاج) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبداهلل حممد سناء) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (امحد عبدالرزاق غسق) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (املوايل علي إبراهيم زهراء) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد خزعل حسني) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (معمر عبدالنيب حسن عادل) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عزيز الدين صرب عمر) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبداهلل حممد إيناس) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (هاشم شعبان إنتصار) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسني رمثان امحد) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (يعقوب سعيد اسعد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (خرياهلل رياض هدى) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (شكر جبار حسني) د.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (مباركي صاحل معاذ) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسن لفتة زينة) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسني كامل عماد) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (هاشم قاسم زينه) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (اهلامشية سعيد بن علي بنت زكية) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (اجلواري حممد عبد حازم) د.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الفتاح عبد مسري فدوى) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ناصر رسول كرار) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (أمحد خلف رباب) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (لفتة نوري يسار) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الكعيب ابراهيم محد عبداالمري) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ەعبدلل یعل ستانیکو) .م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حنش جاسم زهراء) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ابراهيم هاشم هبة) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (العبيدي جنم ابراهيم ندى) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (فرحان عطية حممود) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسني الرزاق عبد دعاء) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد غالم سالم) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (تركي عباس نغم) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (محود عبيس اهلل خري حممد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ميساوي وديع) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (احلريري حممود حممد) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (اخلزعلي صخيل مرزه امل) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (زويد هادي وفاء) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد هاشم زينب) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (احلريري حممود هبة) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (محودة بن املهدي صاحل) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (احلريري حممود مالك) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حممد جاسم حامد) .م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عاشور شاكر امساء) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حامد شهاب زينب) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (اجلبار عبد بشري عمار) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (جاسم فوزي نرباس) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (هاتف خضر حممد علي عباس) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عليوي حممد اهلام) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (االمري عبد عباس فضل) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الصغري عبداهلل حممد سناء) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (الكنعاني حممود ابراهيم حممود) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (محد كامل منى) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (اطبيقه عبداهلل الصغري ناجية) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسن حممد سنان) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حامت مقداد اسيل) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (امحد حييى وسن) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (علي إبراهيم سالمة) د.م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (علي أشتيوي أبراهيم عطية) .د منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (ياسني حسني علي) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبد جبار افتخار) م.أ منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (مهدي باسم وهب) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (عبدالرمحن عبداهلادي عبداهلل داوود) م.م منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (حسن عبداملنعم عباس) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

مشاركةشهادة   
احملرتم/ـة (داؤد حكمت داؤد) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل  

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (SARA IBRAHIM ABDULRAHMAN) م.م منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (FATIMA MOHAMMED AL-FATLWE) م.م منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (WAFAA AHMED ABDEL FATTAH IBRAHIM) أ.م.د  منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (KAMARAN SALH RASUL) م.م منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(اجلودة واالداء االكادمييحتسني ) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (ARAFAT RAJAB AHMED) د. منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (BEKHAL QASIM MOHAMMED)م. منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (MESHAL ALRUWAILI) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (MUSTAFA JASIM SALEH) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (MUSTAFA AHMED RAJAB ALNAJAR) د. منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (SALAM ABDULQADER FALIH) د. منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (SAJAD ABDLKADHIM ABDLHUSEIN) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (HANEEN NAIF BANAWY) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (HAZIM ABED MOHAMMED) د. منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (WAFA NAEL ASSI) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (KAWAKIB TALIB SHUHIEB) د. منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (MA'MOUN TALAL AL-KELANI) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (IMAD SHALLAL SALEH) ـة/السيد منحت هذه الشهادة اىل

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 



 

 

 شهادة مشاركة
 احملرتم/ـة (INTISAR ALSAGIER A ETBAIGHA) د. الشهادة اىلمنحت هذه 

وكانت   ZOOMعرب منصة 9/10/2020حلضور الندوة االلكرتونية اليت أقيمت بتاريخ  

 .(حتسني اجلودة واالداء االكادميي) بعنوان

 ومن اهلل التوفيق

 
                                                            أ.م.د. نشوان حسين علي                                             

                                           مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                

 

 


