
 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م حاتم كريم محمد إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

م.م نجوان محمد علي  إلى/

التدريبية  خلف الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 اسراء عبد علي  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م ميادة فاضل عيسى إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 احمد عطا عزيز  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 ناصر علي إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 كرار حسين خميس إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 أ.م.د آمال هادي كاظم إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 زهراء ياسين حبيب  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 فاطمة قيس عبد الرزاق إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 بنين عطا حسين  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 احمد عبد هللا راجي إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 أقبال صاحي طعمه إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 مروى شعبان كاظم إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 حيدر نصيف جاسم إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

اسالم محمد حسين  إلى/

التدريبية  مانسل الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 هدى عبد النعيم  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م مروة مهدي خلف إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 رسل ياسر خضير  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م اكرم جليل كاظم إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م ثمار فالح ياسر  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م. صبا خالد حنون إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 زينة صباح  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م رنا جعفر عبد إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م رواء جعفر عبد إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 حسنين فليح حسن إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 حسنين رياض محمود إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 اسراء جليل حسين إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 شذى عبد الرزاق عبود إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 وسن عطشان حسين إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 موج عبد االمير جالب إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 نم.م صبا خالد حنو إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م مروة محمد عبود إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م زمن عبود رمضان إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م منار بشار مرتضى إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 علي خليفة حجي إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 فاطمة عبد شدهان إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 دعاء عبد األمير إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

أ.م.د صدى جاسم عبد   إلى/

التدريبية  االمير الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م شذى جبار عمران إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 أ.م.د علي عناد زامل إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م علي نجم إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م فرقد لفتة ياسر  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 علي خليفة حجي إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 عامر شامل عبد الرحمن إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 حسين خضر ابراهيم إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 زاقفاطمة قيس عبد الر  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م علي نجم إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

م.م عدي عبد الحسين عبد   إلى/

التدريبية  عمران الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م تيسير شمران عذيب  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 علي حسن عبد علي إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م.م عدنان خضير عبد هللا إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 م. اقدم أكرم جليل كاظم إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 مجيد داخل جبر  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 أ.م.د عمار كاظم مرشد إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 احمد عويد كاظم  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 حيدر نجم عبد السادة  إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 نبأ علي عبد الرضا إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 



 

 

 

 

 

 

   

 

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 هالة عبد العطية نعمان إلى/

التدريبية  الدورة  في  الفاعلة  ُمشاركتكم  لكم  ُكّلّية    نؤيد  في  الُمستمر  التعليم  وحدة  اقامتها  التي 

، الُمنعقدة في الفترة  ( تطوير مهارات الباحثين في البحث العلمي) التربية للعلوم الصرفة بعنوان  

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 1/2022/ 27ولغاية   2022/ 1/ 23

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 


