
 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو يُٓٗكشٚى ؼًاد٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 أؼًذ ْاؽى ظٕاد كاظى انًؽرشو. و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو انًؾٓذاَٙػصًاٌ نطٛف ظاعى . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ اؼًذ صانػ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحدػاء يؽًذ ظثش / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Aala Abdulateef Salih/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ْاد٘ انًؽرشويٛغش تاعم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشيحؼشتٙ الثال . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو عهٕيٙػهٙ كشٚى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اتشاْٛى صانػ ؼغٍ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ ػثذانغُٙ سؽٛذ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو شُٕاٌيؽًذ خضٛش / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؼثٕد٘ انًؽرشوؼغٍٛ يؽًذ ػهٙ ْذاد / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحاعًاء يؽًٕد عهًاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذانٓاد٘ انًؽرشوؽًال َٕٚظ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اؼًذ انًؽرشواؼًذ خانذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Baidaa Abdul-Aziz Mohamed/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ صانػ ؼغٍ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 خضٛش انًؽرشيحػال ػثاط / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يشذضٗ ػثذانشصاق يعٛذ انًؽرشو. د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو ٚالٕنُٛا تُٓاو / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشوعاسج ػهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذ انثاعظ أؼًذ ؼغٍ انًؽرشو. د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼٛذس ؽاكش دسٔٚؼ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ يؽًذ ظثش انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انعؼفش٘ انًؽرشيحفاطًح ػذَاٌ صاؼة / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًٕنٗ انًؽرشيحعؼذ يؽًذ  اُٚهظ. و.و/  انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 لصٙ اؼًذ ػهٛط انذنًٛٙ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Ahmed Ayman Albugg/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذ انًؽرشويصطفٗ ظٕاد . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يٕعٗ انًؽرشيحصُٚة ػثاط / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحسغذ صانػ يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عانى انًؽرشيحَغًح يؽًٕد . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحيائذج خهذٌٔ ؼًٛذ . و. و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 َؾأخ غانة يصطفٗ انًؽرشو. د.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشوأساط ػثذ انشؼًٍ ػثذ انشضا عؼٛذ انغؼٛذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Salwa Ali Ghanm/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Mohammed Ghani Hmeid Khalifa/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح عشْٛذيُرٓٗ ظثش / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 لاْش يؽًذ َعى انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انشصاق انًؽرشيحؼهًٛح ظثاس ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انعُاتٙ انًؽرشوػثذ انشصاق ؽٍُٛ . د.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صاتش انًؽرشيحاؼًذ  سٚاو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 فضع انًؽرشويؽًذ ػثذانثاس٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو اٚذاويؾاس٘ ْالل / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Yarob Saad Abdiljaleel Alkaabi/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عهٛى انًؽرشيحْثّ يٕفك / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍٛ انًؽرشويصطفٗ ػهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اتشاْٛى انًؽرشيحْثّ خهٛم . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو انًُرفكٙانذكرٕسج يُٗ ػادل اعًاػٛم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اؼًذ انًؽرشو رٌَٕؽزٖ . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحتٛذاء ػثذ انؼضٚض يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشيحيشٚى ْاد٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Rashad Ayad Al-Heety/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 غشٚة انًؽرشويؽًذ  ػثذااليٛش. د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 َاصش انًؽرشيحاسٖٔ يٓذ٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انْٕاب انًؽرشيحَٓٗ َٓاد ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؼثٕد٘ انًؽرشوٕٚعف يؽًذ ظثش / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظًال انًؽرشيحْذٚم ذؽغٍٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عؼذ ْاد٘ ؽٛرٙ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يشٚى انًؽرشو ػٛؾٕػ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحفاطًح نإ٘ ػثذانشؤٔف / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Dr. Shaker Gazi Gergees/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Jaafar Ghadeer Khudhair/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Samaa Faiz Khdhur/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػغكش انًؽرشيحصْشاء نإ٘ ػثذانشؤٔف / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ايٍٛ انًؽرشوػًش ياصٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Hiba Muwafaq Saleem/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو ؼًٕد٘يفاص خهٛم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ انًؽرشيحخذٚعح ظثٛش يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثٛذ انًؽرشوٕٚعف ٚؼمٕب . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشوصثاغ ػثٕد  / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Mohamed Fawzi Abdul-Kareem/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍ انًؽرشيح انضتالٖٔؼُاٌ . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Asst. Prof. Dr. Amjed. H. Ulaiwi/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ٚاعٍٛ انًؽرشوػهٙ َضاس / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًٕد َضاس يصطفٗ ػهٙ انًؽرشو. د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحَغى عؼذ٘ يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح انثٓادنُْٙاء كاظى ػثذ انؼانٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشيحنًٛاء ٚؼمٕب / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انهطٛف انًؽرشيحػهٛح يؽًذ ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عؼٛذ انًؽرشويؽًذ ٚاعٍٛ يؽًذ . د.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح يؽًذسضادػاء ػثذ انؼثاط / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشويؽًذ ؼغٍ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح غصٕاٌػثذ انُثٙ يٓا . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ ػادل يؽًذ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحؼٍُٛ ػثذ انغالو ػهٙ . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحصُٚة ؼايذ عهًاٌ . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Mariam Ayad/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحسعم ػثذ انغالو فشض ؼًٕد / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انكثٛغٙ انًؽرشواؼًذ ظًؼّ ٚاط / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح انچهثٙسٔاء َضاس . د.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Dr. Ali A. Abdulkareem/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح ػثذانشضإَسِ كشٚى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عهٛى انًؽرشيحْثّ يٕفك . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحيؽًذ ػثذ انؽٛاَٙ َغشٍٚ . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Yusur Salam Fadhel/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Rana Salah Alzubaidi/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحاٚاد سلٛح . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظثش انًؽرشيحْاد٘ يٛظ . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انكشٚى انًؽرشيحذغشٚذ ػثذ االيٛش ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اؼًذ يؽًٕد َٕٚظ ػهٙ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًٕد سؽٛذ كاظى انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظؼفش انًؽرشيحصُٚة عؼذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عؼذ٘ انًؽرشوَٕسانذٍٚ صثاغ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح گؽطاٌاعرثشق ػثذ انكشٚى . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؽغُٙ انًؽرشوعهطاٌ ؼًٛذ عهطاٌ  و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 تؾٛش ػاٚذ اؼًذ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 كشٚى انًؽرشواؼًذ ْاؽى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ انًؽرشيحعًٛح ػثاط ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍٛ انًؽرشوفشؼاٌ يؽًذ . د.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انخؾاب انًؽرشوعُذ ػثذ االنّ . د.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 أعشاء ؼغٍ ْاد٘ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اٚذٌ ياصٌ ؼغٍٛ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحافشاغ ػذَاٌ خهٛم . د.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اتشاْٛى انًؽرشيحتذٔس سٚاض / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو غصٕاٌؼًذاٌ خانذ . د.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Mahmood Nazar Mustafa/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذ انًؽرشوصذاو ؼغٍٛ ػهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

  Muammar Talib Hamad/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

  Saif Subhy Noori/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Zaman Abdul Hussein Ali/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اتشاْٛى انًؽرشيحَٕسْاٌ صثاغ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Ghofran Mazen Alobaedy/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحصُٚة سصاق صغٛش . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍ انًؽرشيحاترٓال ذمٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح انؼكٛهٙاًٚاٌ ظثاس ػهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػٕٚذ انًؽرشيحصْشاء ػثذ انًُؼى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحدَٛا ظاَٙ لهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 سْٛف انًؽرشيحنًٛاء ؼغٍ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Nadia Ibrahim Abdalaal/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 تغًح خانذ اؼًذ  و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحؽٛشٍٚ سؽٛذ كايم ْالل / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صانػ َاصش سؽٛذ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح رٌَٕيشٔج ؽكٛة / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو ؽغاذٙؼغٍٛ ػهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظثاس يؽًذ ْاؽى انًؽرشو. د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍٛ خهٛم اتشاْٛى انًؽرشو و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 نؼٛثٙ انًؽرشيحَٕس انٓذٖ ياظذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػٕض انًؽرشيحسلٛح يُزس ظهٛم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشيحاَرصاس فٛصم ػثذ . د.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Eltayeb Mohamed Elmamoun/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحاًٚاٌ ػثذ انؽًضج خهٛف / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Atheer Shehab Ahmed/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Saba Tahseen Theeb/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؼثاد٘ انًؽرشيحػهٙ غاَى عهٕٖ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍ انًؽرشيحاخالؿ يٓذ٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحصفا ػثاط ػهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحذؽشٚش َضال َاٚف . د.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظاْم انًؽرشو ٚهغٍٛسافذ . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Dr.Gelawi Sultan Abtan Alkuzaie/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Dr. Maeda Hussain Mohammad/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظٕاد انًؽرشيحنًٗ يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحانشياغ  ػثذػهُْٙاء صانػ . د.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ْاد٘ انًؽرشيحػادل يٛغاء . د.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحْثح ؼاصو ؼايذ . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼٛذس يؽًذ ؼغٍ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٕاٌ انًؽرشيح خٕاوعُذط . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح ظؽٛمعشاب عؼذ٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Asst. Prof. Dr. Bassam AL Khatib/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذانخانك ؽاكش ٕٚعف انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يصطفٗ انًؽرشويؽًٕد َضاس / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذهللا انًؽرشوعًٕأل عؼذ٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 كايم انًؽرشيحيُٛا فالغ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍ انًؽرشوؼاذى يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انعثٕس٘ انًؽرشوسائذ يؽغٍ يؽًٕد  و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذهللا انًؽرشيحنماء َعى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ يذنٕل يؽًذ انًؽرشو و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

  Zubaida Falih Mizil/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؽاس انًؽرشويعٛذ ؼغٌٕ  فالغ.د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح ػهٕٛ٘ػزساء ػثذ انٓاد٘ ؼغاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 لاعى انًؽرشيحَِؼى يضاؼى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Maha Tahseen Alani/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صانػ انًؽرشيحٔفاء ؼاصو / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحسؽا فانػ يصطفٗ . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 سْٛف انًؽرشيحيٛادج ؼغٍ . د.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظفاس صثٛػ تالش انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ انًؽرشيحتاعى  سٚاو و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؽكش٘ انًؽرشوؼغٍٛ يؽًٕد / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 سؼٛى انًؽرشوعؼذ عهٛى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صاتش انًؽرشوعاياٌ صالغ انذكرٕس / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحٕٚعف اتٕ خهٛفح فادٚح . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو انثٕيٓذ٘يعٛذ ظاعى َاٚف / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انعاتش٘ انًؽرشويعرثٗ اتشاْٛى خهف / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحؼكًد ػثٕد صُٚة . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Mays Kadhim Oliwi/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو شعٛمػثذانُثٙ  ظاعة. د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Tamara Husham Zedan/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ٚؽٛٗ انًؽرشوػايش ػهٙ . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحَٕس ظثاس يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحفشغ خانذ ؼغٍٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 كايم انًؽرشيحفاطًّ ػثذهللا / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظاعى انًؽرشيحْثح يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػطٛح انًؽرشوػهٙ غاص٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحيُّٛ فٛصم خضٛش . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحسغذ ػًاد عهًاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 سلٛح اٚاد انًؽرشيح. و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح انشياؼٙصْشاء يؽًٕد ػًشاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحداَٛا ػًش ػذَاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو انؽعايٙؼٛذس َعى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Payman Abdulsatar Abduljabar/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 غشٚة انًؽرشوعهًاٌ ؼًاد٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو انؽذسأ٘ؼاصو ػضٚض َاظٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح ؽرٛةفشغ يؽًٕد . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ انًؽرشيحُْاء خضٛش يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ٔسد٘ انًؽرشيحيشٚى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صادق انًؽرشوػثذ انغراس نٛهٗ . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ ػطاهللا اؼًذ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشويشذضٗ يُصٕس ػثذهللا . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يضْش انًؽرشو ػثذانغادِاؼًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اتشاْٛى انًؽرشوؼغاو ؼاسز / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Amira Essam Abdelazeem Elmallah/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحاُٚاط عؼذ يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 َاصش انًؽرشيحػثذ انًعٛذ  گهثٕ٘. د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو تٛشدأدعؼذهللا َٕس٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 كاظى انًؽرشوظٕاد تؾاس . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اؼًذ انًؽرشوفاسٔق يُٓم . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Dr. Falah Majeed Hasoon Alhar/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 خهف انًؽرشويُزس ػذَاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انشصاق انًؽرشوايعذ عؼٕد ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحآالء ػثذانهطٛف صانػ . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Aya Ramadan Falih/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحْذٖ صانػ يٓذ٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Dr. Milad Abdul Salam Al-Naseri/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 طّ انًؽرشوعًش تؾٛش / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عهًاٌ انًؽرشوُْذ ؼًٛذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ياضٙ انًؽرشوأعًاء عايٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انغاًَٙ انًؽرشوضشغاو يؽغٍ ػثذ انؽغٍٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػعٛم انًؽرشيحافشاغ ػثذ انشضا / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظثاس انًؽرشيحَٓهح اتشاْٛى . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 فإاد عانى سؽٛذ أؼًذ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Zainab Basil Jabbar/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍ انًؽرشيحصُٚة يؽغٍ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظاصع انًؽرشوؼٛذس يؽًذ خضٛش ال / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحصْشاء ػهٙ ؼغٍٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحعٕعٍ فاضم فٕاص أتشاْٛى انغهطاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظؼفش انًؽرشوداس٘ اٚاد . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Zainab Abdul Jabbar Ridha/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صانػ انًؽرشوصانػ َاصش سؽٛذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انخفاظٙ انًؽرشو أكؽٕٛػ ػثذانشضاصٚرٌٕ . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يصطفٗ عايٙ انًؽرشو. و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح سكادْثّ انشؼًٍ سٚاض / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عهًاٌ انًؽرشوَضاس ؼًٛذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظؼفش انًؽرشيح ػثذانکشٚىٔالء / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظثاس انًؽرشوؼغٍٛ عراس / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يغٛش انًؽرشيحصثا ػايش / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انمضاص انًؽرشيحعشٖ نإ٘ ػثذ انصاؼة / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحاترغاو لؽطاٌ ػثذ انكشٚى . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػذَاٌ انًؽرشيحفاطًح / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يضْش انًؽرشو ػثذانغادِػهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػٛغٗ انًؽرشيحؼًٛذ ػٕاطف . د.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انخضٛش٘ انًؽرشيحيٛؼاد كاظى ػهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Baidaa Ghanim Mohamed/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انثٛش انًؽرشوأؼًذ إَٔس . و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Zainab Hadi Hussein/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشولاعى فاطًح . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Hussein Mahmood Shukri/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٌٕ انًؽرشؤنٛذ خهٛم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ سظٙ ؽثم انؼراتٙ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انكشٚى انًؽرشيحيٛالد َضاس ػثذ . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشيحْذٖ ْاد٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشويشٔاٌ ظاعى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Hazim Aziz Alhadrawi/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يُاذٙ انًؽرشيحاَرظاس يؽًذ . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحعُاء صانػ ػثذ ػهٙ انشياغ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Zeena Shaker Ali/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 فانػ انًؽرشواَؼاو تذس . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Osamah Faisal Kokaz/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 نؼٛثٙ انًؽرشيحذمٗ ياظذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذانشؼٛى انًؽرشؤال  كاكّتغّٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو انفٓذأ٘يؽًذ اؼًذ فٛاض . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػم انًؽرشوػثذانكشٚى ظاعى ؼغٍٛ . د.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغاو عانى ػثذ انؼضٚض انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Ghufran Flaih Abd Alhussan/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Waleed Mohammed Khrsheed/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحئًٚاٌ يؽًذ ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Shaymaa Zghair Falih/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Alaa Hussein Najm/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 غانة انًؽرشيحٔظذاٌ ظؼفش / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Dr. Neihaya Heikmat Zaki/  انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صادق انًؽرشيحنٛهٗ ػثذ انغراس . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشيحظاعى تؾشٖ . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظٕاد َٕاس كؽٛظ انًؽرشو. و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انمٛغٙ انًؽرشوطّ ٚاعٍٛ صانػ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انٓاؽًٙ انًؽرشيحتاعى ظاعى اؽٕاق . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ ػثذ فٛصم انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشويؽًذ ػشفاخ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼى انًؽرشوؽٓاب َذاء . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٌٕ انًؽرشويخهذ خهٛم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذانكشٚى انًؽرشوؼغٍٛ سٚاض / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؾٛخ انًؽرشيحَٕس٘ ياْشِ . د.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٕاٌ انًؽرشيحتؾشٖ يؽًٕد / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ انًؽرشيحؽًٛاء ٚاعٍٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشويؽًذ ْاد٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظؼفش انًؽرشيحاَرظاس ػالٔ٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح عؼٛذػثاطاعشاء . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Ahmed Ayman/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Dr. Maan Abdul Kareem AlHyali/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشويؽًذ عهًاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼًذ انًؽرشيحٚاعًٍٛ ػثذ انؼثاط / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح تهغٕل يشًٚح/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 تالٙ انًؽرشوٕٚعف َٕس٘ ؼًّ . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو ظؽٛمظذٔع  يطؾش/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Dr. Bilal Ahmed Al-Arabi/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحفضٛهح ػشفاخ يؽًذ . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػشعاٌ انًؽرشويُزس ظثاس / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذ انًؽرشوُْذ تؾاس / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اتشاْٛى انًؽرشوانذكرٕس يؽًٕد لادس / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح اتٕؽٍُٛصُٚة ػثذ انكاظى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Weshah Muneer Saleh/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Ikram Shihab Aziz/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 َؼًح انًؽرشيح ٔسٔساضٕاء / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼًٕد انًؽرشيحػثٛظ تٓٛعح . د.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ انًؽرشوػثذانؼضٚض ؼغٍٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼًٛذاٌ انًؽرشيحَٕس ؼثٛة / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Warda Ali Khalifa/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظاعى انًؽرشوأؼًذ انثشداٌ ػثذ انكشٚى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اتشاْٛى انًؽرشيحصفٕن اؼًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صغٛش انًؽرشيحفٕصٚح ػثاط / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Maysam Helan Kareem/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 فذٔ٘ انًؽرشيحيضدنفّ يعثم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ انًؽرشو كاٚىؽايم صايم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صانػ انًؽرشيحؽٓذ يٓذ٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؽاكش انًؽرشيحصُٚة عًٛش / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثاط انًؽرشيحاعشاء اؼًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍ انًؽرشيحَادٚح َٕس٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؽغٌٕ انًؽرشيحعًٛشج َاصش ؼغٌٕ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يرؼة انًؽرشؤدا٘ يصطفٗ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

  Abbas Adnan Kamil ALjanabi/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذ انًؽرشوػادل ػٛذاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انكشٚى انًؽرشيحنثُٗ اؼًذ ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 خضٛش انًؽرشيحسؼاب ْاد٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشيحػهٛاء ْاؽى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍٛ انًؽرشيحإَاس عاطغ . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 خهٛم ئتشاْٛى أؼًذ انًؽرشو. و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؽشلٙ انًؽرشوظٕاد َغشٍٚ . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشو انؾعٛش٘يؽًذ خهف سؽٛذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 فٓذ انًؽرشواٚاد َؼًاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ْاؽى انًؽرشوتؾاس ظثاس / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 تالل ذٕفٛك َٕٚظ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انخضسظٙ انًؽرشيحسعم ػثذ انشعٕل ػهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عًش ؼاصو ؼايذ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍ انًؽرشوعُاٌ يؽًذ  و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انعضائش٘ انًؽرشويؽًذ تاعى يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انعثٕس٘ انًؽرشوعؼذ ظادهللا ؼًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظاعى انًؽرشيحعفاَّ كاظى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ْاؽى انًؽرشيحصْشج ظثاس / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انخضسظٙ انًؽرشوعشيذ ظاعى يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؼثٛذ٘ انًؽرشويؽًذ عؼذ٘ ؽفٛك  د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػًش انًؽرشيح ػثذانذائىسفم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Noor Amir Qassim/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ٚؼمٕب انًؽرشيحنٛضا سعرى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح كًثؼاعًاء ؼًٛذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يرؼة انًؽرشوسعٕل ٔدا٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 نؼٛثٙ انًؽرشوؼغٍٛ ياظذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػثذانكشٚى انًؽرشيحأصْش عانى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ انًؽرشوادسٚظ ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Wadhhah Aseed Gumar Al.Badri/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صانػ انًؽرشوػهٗ  َؾرًٛاٌ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Abdullah Faraj hyauier/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظثٛش انًؽرشيحػال ظًٛم . و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ظثاس انًؽرشيحػثٛش يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼًذ انًؽرشواتشاْٛى يٕفك / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 غافم ػثاط انًؽرشو ػثاط.د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يصطفٗ انًؽرشيحصثا ػثذانكشٚى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ْاؽى انًؽرشيحتهمٛظ ْاد٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 كايم انًؽرشوعٛف عؼذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 صانػ انًؽرشواؼًذ َاطك . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 سؽٛذ انًؽرشوشايش ؼًٛذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عهًٛاٌ انًؽرشوػهٙ ؼغٍٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍٛ انًؽرشويؽًذ فشؼاٌ . د.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 َاظٙ انًؽرشيحؽًٛاء ػثذ انشضا . د.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 طاْش انًؽرشيحَٕس يؽًذ . و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 هللا انًؽرشيحيشفد يؽًذ ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحسؼاب فاٚض أؼًذ عٛذ ٕٚعف . د.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيحآالء ػذَاٌ ٕٚعف ؼغٍٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يخهف انًؽرشيحاعٛم يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 طانة انًؽرشيحصْشاء سعٕل / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 فٛصم انًؽرشيحْثح ػثذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اؼًذ انًؽرشوأٔط لؽطاٌ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ؼغٍ انًؽرشيحتؾشٖ فهٛػ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ انًؽرشوؼغٍ ػثذ انشصاق / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 الصو انًؽرشوعًٛش خٛش٘ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

  Abbas Hmood Mohammed-Ali Alkhafaji/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 إٚب انًؽرشوتغًاٌ يؽًٕد . د/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ انًؽرشيحْٛفاء ؼغٍٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشيح ظؽٛمسَٔك ؼغٍٛ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عشؼاٌ انًؽرشيحْٛفٙ ػثذانؼضٚض / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Rawaa S. Jamil/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يصطفٗ َعذخ يؽًذ ػهٙ انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عهٛى انًؽرشوػًش خهٛم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؼاَٙ انًؽرشيحػثٛش عفٛاٌ فاضم / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 عؼذ انًؽرشيحعؼاد ػثذ انعثاس / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انًؽرشوْؾاو طاْش اتشاْٛى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ٚؼمٕب انًؽرشيحدانٛا يُٛش / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 َٕيٙ انًؽرشوتؾاس صادق / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Riyam Basim Ali/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اؼًذ ؼغٍ ؼًضج انًؽرشو/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؼضأ٘ انًؽرشوػهٙ يؽًذ ػثذانشؼٛى / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ٕٚعف انًؽرشوٚاعش يؽغٍ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Sumaya Bahlool Hassan/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 Shaymaa Obaid Abdullah/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اتشاْٛى انًؽرشوْٛصى طاْش / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 يؽًذ ؼافع ؼًضج انؼثذنٙ انًؽرشو. و.و/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 ػهٙ انًؽرشيحستاب ظثٛش يؽًذ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 انؽًذاَٙ انًؽرشيحٔصال فاضم ػهٙ / انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 M.izaldeen Mohammed Obiady/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 تاعًح لاعى ؼغٍ انًؽرشيح. د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ



 العميــــــد  
 سيف داود األحمر. د. م. أ

 اؼًذ انؼايهٙ انًؽرشيحٔئاو . د.و.أ/ انٗ  
 
 

 :انًٕعٕيح االنكرشَٔٛح انؼًم ٔسؽح فٙ يؾاسكركى تًُاعثح         
 

 

)) (( 
 

 2020/ 5/ 21تراسٚخ   Free Conference Call (FCC) خالل تشَايط انكرشَٔٛاً يٍ ٔانًُؼمذج 

 ٚغشَا ذمذٚى انؾكش ٔانرمذٚش نؽضٕسكى يرًٍُٛ نكى انًضٚذ يٍ انرطٕس ٔانرمذو خذيح نهًغٛشج انؼهًٛح فٙ ٔطُُا انؼضٚض

 المحاضـــــر
 محمد عبد الملك علي. د.م 

 شهادة مشاركة
 يؼٓذ انُٓذعح انٕساشٛح  ظـايؼـح تغـــذاد

 ٔانرمُٛاخ االؼٛائٛح نهذساعاخ انؼهٛا

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ


