
 

 

 

 

 

 

   

 جامعة واسط

 كاية التربية للعلوم الصرفة 

 وحدة التعليم الُمستمر 

Wasit University 

College of Education for Pure 

Sciences 

Continuing Education Unit 

 

 استبرق هادي كرولي إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 منى محمود بدن إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 االء عبد االمير محمد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 افراح عبد مثني إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 زينب بشار عبد الحسين إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 نور حبيب جليل إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 نورا احمد زويد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 سمية احمد زويد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 سجى عاشور شمال إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 زمن عبود رمضان إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 جيهان بشار إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 مروه محمد  عبود إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 رؤى محمد كاظم  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 مروة عبد ثائر إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 نعيم  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 المنعم  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 مود حنين محمد ح إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 عامر عبدهللا إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 اشواق حسين ورد  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 بريسم خيري إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 سرى حسين خلف إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 براء عمار كاظم إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 زينب هليل فضالة  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 رعد فهد  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 تبارك كريم راعي إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 زينب محسن شالل إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 سحر صبيح هويل  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 سحر صبيح هويل  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 امنة حسن حميد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 سندس جمال عذاب  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

عذراء عبد الرحيم عبد  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 د. سرى مؤيد فاضل إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 استبرق هادي كرولي إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 منار بشار مرتضى إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

عاء عبد االمير عبد د إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 مريم خضير عطية إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 حميد عواد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 ابرار سجاد محسن إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 سمر احمد زويد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 نور احمد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 تبارك فائز إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 غسق محمد كامل  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 ختام بزون لفتة إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 امل فزع عبيد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 حوراء صالح كاظم إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 انتظار سمير جاسم إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 نجاة محمد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 سرى عباس محمد  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 خولة عبد عالوي إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 هديل موسى عبيد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 اساور مازن كامل  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 صفاء ثامر علي إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 راء عبد الرحيمم.عذ إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 نادية براهيم إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 رنا  عبدلله  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 شيماء حمود كركوش إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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  مي ناجي كاظم إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 امنة ضياء حميد  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 مروة براهيم عزيز  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 زينب احمد مهاوش  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 محمود عبود  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 د. اسراء صالح حسون إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 رشا هاني سلمان إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 مريم فليح عناد  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 الرزاق إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 نور رعد موازي إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 طيف سعد مجيد  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 بيدكوثر راهي ع إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 كريم ناصر إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 العظيم نعمان إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 نباء علي عبد الرضا إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 علي عبد الرضا إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 تغريد دينار صيهود  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 منتهى دينار صيهود إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 رنا جعفر عبد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 مي ناجي كاظم إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 رنا عرد عبدلله  إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 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 

 

 نور احمد زويد إلى/

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

و  استراتيجيات )التربية للعلوم الصرفة بعنوان   الوعي    تمكين  الُمنعقدة في  ( المرأة   عند تطوير   ،

 . ُمتمنين لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية. 2/2022/ 9ولغاية    2022/ 17/1الفترة 

 

 أ.م.د سيف علي عبد الرضا 

 رئيس قسم علوم الحاسبات 

 

 أ.د علي حسين شعاع 

 ُكلّّية التربية للعلوم الصرفة عميد 


