
 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  ابراهيم خلف سلمان السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( ارميض عبيد خلف السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  اروى ادريس احمد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( اري    ج طاهر نعمان عمر  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( اري    ج علي حسي    السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  ارساء مراد كاظم السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( اسماء هاشم شاكر  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( اسيل عبد الستار حاجم السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( علي االء غالب  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( در یح لیاسماع  د ی ام السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( ايناس خالد احمد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( أركان زامل عواد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  أسماء زيدان يونس السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( أسماء موفق محمد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( بسام علي خالد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  بسيم مهدي درويش السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  جواد كاظم عبد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  حسي   علي هندي السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  حنان رضا عبد علي  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  حني   عالء أحمد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( دعاء مثن  شعبان السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

ي  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح  ((  دعاء هيثم ناجر

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( رافد علي لفته السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( رسل مظفر علي  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

ي  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح
 ((  رضوان شيخ 

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  ريم سالم ابراهيم السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( زينة ابراهيم محمد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  سعد هاشم مجلي  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  سهيلة حسان زيارة السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

ي جاسم محمد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح  (( صبر

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  عايد نجم صالح السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  عبدالجبار خضب  عباس السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  عبدالرحمن خالد عيىس السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( عصام حيدر جاسم السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( علي احسان عبدهللا السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  علي محمد كريم مهدي السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( عمر طاهر عصمان السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  عمر كريم كاظم السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  غزوان حسن عبدالوهاب السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  فؤاد فرحان حسي    السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( كوكب داود سالم  السيد/ ة ))  يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( محسن حسن علي  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( محمد خالد احمد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( مريم مجيد عبدهللا السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  معمر عبدالعزيز كامل السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( مقتدر حمدان عبد المجيد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

ي منذر عب السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح
 ((  د الزهره دوج 

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( مها صاحب عبد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( نضال علي حسي    السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  نغم سالم ابراهيم السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

ان فاضل عبد الجبار  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح  ((  نب 

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((   هالة اكرم هادي السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  هدى سعدي علي  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 (( هيثم عبدالواحد محمد  السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  وائل عبدالكريم الحاج السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 



 

 

 

 

 تحديا النتشار وباء كورونا 

 ((  وعد محمود رؤوف السيد/ ة )) يرس مركز التعليم المستمر ان يمنح

نت بعنوان   ورشةلشهادة حضور   عبر االنبر

ي محاكاة الخاليا الشمسية SCAPSاستخدام برنامج 
 ف 

 2021/ 2/ 11   بتاري    خ

 أ.د. وائل عبدالكريم الحاج  شاكرين حضوركم مع التوفيق
 مدير مركز التعليم المستمر 

11/2/2021 


