
مشاركةشهادة   

 آريان محمد حامد.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 احالم دارا عزيز.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 نشوان موفق طابور

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 ظاهر عبدهللا شفانا.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 فاتن موفق فاضلا.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 اياس يونس اسماعيل.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 سمير حنا بهنام.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 بدربان عبد المسيح .م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 هناء خضر يوسف.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 هاله اديب داود.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 دحام ادريس جاسم

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 دينا فهمي كامل.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 سناء خضر يوسف.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 هناء نافع عزيز.ا.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 باسمة فارس محمد.ا.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 سيف باسل محمد.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 داليا مارزينا ايوب

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 بسمة باسم بشير

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 ايمان عبد الوهاب موسى.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 ريفان سعيد ايشوع.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 اسراء زامل جياد

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 رائد صبيح قرياقوس.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 احمد سعيد رشيد الطائي.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 مازن محمد صالح.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 سحر زهير بهنام

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 علي حسين حازم.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 ديق غازيسرمد ص.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 علياء أحمد جاسم.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 رجاء عبدهللا بشير.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 امينه كريم حسينا.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 وصال صبيح كريما.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 منى جابر ابراهيم الجبوريا.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 انتظار جمعه مباركا.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 منتهى محمد مخلف.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 آمال عبد الحمزة هادي الجبوري.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 صفا علي عبد الكاظم.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 سعاد سبتي عبود.ا.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 زياد خالد احمد

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 هدى محمد سليمان.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 زينب صباح ابراهيم.ا.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 رنا تركي ناجي.ا.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 اسيل محمد مخلف.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 منى زيدان بكي.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 عبير سفيان فاضل العانياخرى

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 مرفت محمد عبدهللا

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 مرتضى عبد علي فرحان.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 سرمد جاسم محمد الخزرجي.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 مصطفى احمد عبد مسلم

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 سليمة عبدهللا علوان.دا.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 أحمد سراج جابر.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 احمد نصيف جاسم محمد.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 نغم صالح نعمةا.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 قاسم سلطان عبد.ا

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 فلاير سامي خليلا.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 ثامر حميد عالوي.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 شيالن حسين محمدا.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 علي عبدالمنعم قاسم

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 عبير حسين ابوراس.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 طه ياسين صالح.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 هيفاء حسين علي.ا.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 علي ماجد عباس.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 محمد عبد السادة حسن.م.د

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 براء عبدالرزاق عبدالجليل

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 ابراهيم علي حمد امشهر.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة   

 شفاء زعيبل جبر.م.م

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



مشاركةشهادة    

 

جامعة الحمدانية بأن –بكلية التربية  -يؤيد قسم العلوم التربوية والنفسية   

 ا.م.د رياض مبارك عبد هللا

 عميد كلية التربية

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

 شعبة التعليم المستمر

 ـالموسومة ب الورشة االلكترونية في  ت/قد شارك

 االبتزاز االلكتروني وآثاره النفسية والتربوية واالجتماعية 

 2020 من حزيران21قامة عن بعد يوم االحد الموافق الم

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 


