
 شهادة مشاركة

 جليلة مارزينا افرام .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 رفل طارق محمود 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 هناء خضر يوسف .م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 حسن عبد الجبار سعيد .مم.

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 اشذى فيصل رشو ا.م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 قتيبة ماهر محمود .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 لوره باسم بشير .م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 زهراء جارهللا حمو .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 بسمة باسم بشير 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 رافد صباح عبد الرضا .ا.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 فارس محمود احمد ذنون .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 مي ابلحد افرام .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 سناء خضر يوسف .م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 انتظار فاروق الياس ا.م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 احالم اديب داؤد ا.م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 حنان عبد الجبار يوسف 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 ليث فارس أحمد .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 فراس عبد الرحمن يوسف .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 بسمان صالح عمر .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 ميعاد سالم يونس .م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 جاسم محمد رجب .ا.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 ا.د امال نوري بطرس .ا.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 سيف عبدهللا مصطفى .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 لي الجافدعاء الياس كريم ع .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 لمى فائق احمد ا.م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 وليد اسماعيل يوسف .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 عدي صابور محمد .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 رجاء عبدهللا بشير .م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 سلوى حسن عيدان ا.م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 سوسن علي حميد ا.م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 ابتهاج شكر عبد الفتاح .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 نهاد خضير كاظم .ا.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 اسعد موسىميادة  ا.م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 انفال عزام محمد حمودات .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 انتصار علي حميد 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 مطر خديجة جمعة ا.م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 هدى محمود شاكر ا.م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 قصي سالم جميل .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 سحر زهير بهنام 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 نسرين جبار حسين .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 ايثار عبد المحسن قاسم المياحي .م.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 زينة عماد هادي .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 منى يوحنا صليوه .ا.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 ندى نبهان اسماعيل .ا.د

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة

 فؤاد فرحان حسين .م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن جامعة الحمدانية  -سم البعثات والعالقات الثقافية يشهد ق  

 



 شهادة مشاركة 

 احمد عزمي مصطفى .م.م

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 الموسومة بـ االلكترونية الورشةفي  ت/قد شارك 

  الواقع والمتطلبات  -التعلم عن بعد والتعليم االلكتروني  
 2020  /12/6الجمعة بعد وذلك يوم  عن المقامة 
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