
مشاركةشهادة   

 أ.م.د.اطالل سالم حنا

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 أ.د.حنا عزو بهنان

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 أ.م.د. محمد حمزة حسين

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 د.جاسم عباس محسن

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 ا.م.هناء نافع عزيز

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 م.د. اياد عبد الخالق يحيى

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 ازدهار مؤيد مال هللا

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 د.حكمت شريف مصطفى

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 ا.م.د.ندى ياسين قاسم

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 أ. م. د. فاتن موفق فاضل

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 ا. م. د. بسمة محفوظ البك

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 م.هاله اديب داود

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 م.م.ابتسام اسماعيل حنا

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 احالم اديب داؤد

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة    

 د فرح ادور حنا

جامعة الحمدانية بأن  –كلية التربية بيؤيد قسم التاريخ   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

المستمرشعبة التعليم   

 الموسومة ب الندوة الحواريةفي  ت/قد شارك

 Google-Classroomكيفية إجابة الطلبة على االختبارات في 

 2020 من حزيران 14المقامة عن بعد يوم االحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 


