
 شهادة مشاركة

 نوري صابر محمد الزيباي ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مروه خليل جبار .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بان عبد المسيح بدر .م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سلوى جرجيس سلمان ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 علي جهاد حمدون الحسيني .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 جاسم عباس محين .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ظافر صباح ياسين .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 جوالن حسين جودي ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عذراء سمير حبيب 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 هدى محمود شاكر ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نهى رمضان علي .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ء نافع عزيزهنا .ا.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 توفيق هالل احمد .ا.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 احمد حسين محمد .ا.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بشرى ياسين محمد ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 لمياء حسين حسن .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 هاجر سالم مسلم األحمد .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عالء عبد الوهاب عبد الرزاق .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بسمة باسم بشير 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 لوره باسم بشير .م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فؤاد سالم رشيد .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 دينا فهمي كامل .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 اسامة حميد ابراهيم .ا.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سيف سعدهللا محمد .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عبدهللا حبيب كاظم .ا.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 اق محمد الطائيماهر عبدالرز .ا.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مهند رمضان سفر .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 شيماء خيري فاهم .ا.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 احالم دارا عزيز .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فيان فارس ناصر .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 صبا حامد حسين ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رجاء عبدهللا بشير .م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ماهر فخرالدين اسماعيل 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 أمل محسن علي .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ايلين جورج زكو .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 اريان محمد حامد .م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 باسم احمد هاشم .دا.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رائدة عباس علي .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رحاب عارف عبد الصاحب .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سارة عبدالرحمن خضر .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بيان فارس ناصر .م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 أمير بولص إبراهيم 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مشعان فيصل فرحان .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ايمان خليفة حامد ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 الهام عبدالوهاب عبدالقادر .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 حنان علي محسن .م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 صالح محسن حازم .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مارلين صبري يوحانا .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ثناء عبد الودود عبد الحافظ الشمري ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 حيدر صاحب شاكر ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فائزة محمد محمود المشهداني ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نادية مجيد حسين ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نغم حازم كساب .ا.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 يسرى ثجيل مذكور .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 راب قادر مغيرس ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 صبيحة حمزة دحام .ا.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بود مجيدباسمه ع .م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 والء هاشم أحمد .م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فراس عدنان عباس .ا.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 حسين لفته حافظ .ا.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رغد محمد سعيد الجبوري .م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 غادة جمال مكي .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 طه إبراهيم رشيد الزيدي .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مريم هاشم حمد .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 وسن عباس جاسم ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 منى محسن علي 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مائدة رحيمة غضيب ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رحاب مجيد صالح عبدهللا .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 منال محسن علي 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فيصل عبد الوهاب حيدر ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 زهراء عباس حسين .ا

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عامره فارس محمد ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 احمد ابراهيم جبار الدرويش 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عبير تركي فتحي .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 محمد ياسين عليوي ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 قتيبة محسن علي .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مازن جاسم محمد ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فرج احمد فرج .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 غنام محمد خضر .ا.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 إسراء إبراهيم محمد .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 شيماء حاتم عبود .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رواء عبد االمير علي ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ند ابراهيم محمده 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 شيماء عبد الحسين عبد علي .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 زينب محمد صالح خوشناو .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 لقاء فالح عوده .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 أژين شهاب أحمد 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 زهراء فالح عودة .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بان محمد سلطان 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 جمانة وليد صالح ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سحر خليل اسماعيل .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 شيماء ستار جبار .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 لؤي صيهود التميمي ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 وناس شيال يابر .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بيداء عبد الخالق سلمان .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نجالء كاظم عبد الواحد 

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 احالم هادي ابراهيم .م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 الدكتوره نادية خليل اسماعيل ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 جمال مصطفى عباس ا.م.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ليث فارس أحمد .م.م

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة 

 منير فخري صالح .ا.د

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر
 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 سرديات هيثم بهنام بردى في عيون النقد العراقي 

 2020من ايار  14الموافق  الخميسالمقامة عن بعد يوم 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 


