
 شهادة مشاركة

 م.م. ظافر صباح ياسين

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م.جليلة مارزينا افرام

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 أ.م. منى يوحنا صليوه

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 أ. م. د. فاتن موفق فاضل الشاكر

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 ساندي عامر عزالدين

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م. لوره باسم بشير

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 د.ربيع حازم سلمان

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 بسمة باسم  الساعور

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 حنان عبدالجبار يوسف

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م. م حسن عبد الجبار سعيد

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 ا.م.هناء نافع عزيز

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 أ.م.د. محمد حمزة حسين

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 ا.م نغم حازم كساب

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م د احالم دارا عزيز محمود

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م. د. جاسم عباس محسن

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.د احمد سالم احمد سليم

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 ا. م. د.  مهند ياسر العوادي

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 علي وليد ناصر

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م. د عدنان هادي موسى

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 ليمانم.م. محمد علي محمد س

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 مدرب ألعاب / رامي صديق شمعون

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م. وعد شاهر محمود

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 رفل طارق محمود م رئيس مبرمجين

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م احمد عناد جرجيس

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 أ. م. د. محمد علي عباس

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 كالرك عبد الخالق ايشوع ناسى

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م. وفاء يونس يحيى

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 أ.م.د انتظار فاروق الياس

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م صفاء كاظم راضي

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 رجاء عبدهللا بشير /مدرس

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م م عمار يلدا كرومي

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد فاضل علي الشبكي

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.د ثريا احمد خالص شعالن

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م رنا ربيع عزيز

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 د. احالم اديب داؤد

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م الهام متي يعقوب

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م. اسعد احمد مقداد آل حسين

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م زهراء جارهللا حمو

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 ريفا عامر عزيز

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 أ. د. نضال مؤيد مال هللا

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 ا.م.د صبا شاكر فرحان

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 ازدهار مؤيد مال هللا

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 وفاء محمود محمد

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م. د أكرم عبدالحسين جياد

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م. نعيم محمد حبين

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.آريان محمد حامد

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م . م ابو الحسن رؤوف محمود

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م. علي عباس غضبان

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 د.بكر عبدهللا خورشيد

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 عيد ايشوعم.م.ريفان س

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

 كالرا عبد الخالق ايوع

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة 

 م.م.ابتسام اسماععيل حنا

 الموسومة بـ إقامة الورشة االلكترونيةفي  ت/قد شارك

  قوة المحفزات االيجابية: الذكاء البدني
 26/4/2020الموافق المقامة عن بعد وذلك يوم االحد 

 

بأن التنمية البشرية بجامعة الحمدانية  يشهد وحدة  

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 


