
 شهادة مشاركة

 محمد حمزة 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 لبنى رياض عبدالمجيد.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فاتن موفق فاضل .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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 هناء نافع عزيز.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فواز موفق ذنونا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 أياس يونس اسماعيل.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 غصون مزهر 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فهد عباس سليمان.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رائد صبيح قرياقوس.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بان علي 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ريّان ذنون محمود العبّاسي.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ابراهيم يونس سمين.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سعد عبيد جودة.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رغد عبدالكريم احمد.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 امال نوري بطرس.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بيداء سالم صالحا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ى سمير الراويمنا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نور احمد فخرالدين

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 محمد زهير عبدالكريم.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 حازم حمد موسىا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 احمد طالل خضر.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مي ابلحد افرام.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 زياد عبدالوهاب عبدهللا النعيميا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فاز مثنى عبد هللام.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سحر زهير بهنام

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 محمود صالح عبد.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 دحام ادريس جاسم

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 اراء جميل صالحا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 لدوريدوري سليم دوري ا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سهام جاسم عبدهللا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نضال مؤيد مال هللا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مروه زهير علي.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 زهراء جارهللا حمو.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عامر عزالدينساندي 

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 قاسم عمر عالوي.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 شهلة عبد الرزاق بشير.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نجاة علي 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ا. م. د. بسمة محفوظ البكا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 كةنجو خسرو 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 علي قنبر الياسا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سرى مازن 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رب الطائيرامي راكان ع.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سناء خضر يوسف.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عصام عبد الغفور عبد الرزاقا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ا.د حيدر حسن اليعقوبي.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 علياء هاشم ذنونا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 حسين علي مهدي.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 آالء جميل صالح.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 اياد عادل خلف.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مبدر محمد 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نغم اكرم عبدهللا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 خدر رسول اريز.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فاضل جاسم منصور.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ا.د عزيز كريم وناس.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بيشرو صمد توفيق.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 اياد طارق عبد المجيد.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 علي وليد 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ا.م.د.عائدة محمد عبيدا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عائدة محمد عبيدا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 يد ايشوعريفان سع.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 أ. م. د. عدنان حكمت البياتيا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سمير جمعة أنور

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 حسين زينل خليل

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مهيب محمد محمود

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 مشتاق احمد غربي.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ازدهار مؤيد مال هللا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 أسماء مشعل يونس.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 حنا عزو بهنان..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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 علي حمزة 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نهاية محمد 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بكر محمود علو.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ابتسام إسماعيل حنا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نور عوني عبدالرحمن.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عمر فاروق طيب.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 طارق احمد شيخو.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 صبا حسين المولى..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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 زينب لبيب فخري الحداد.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 إدريس نامس دحام الدوري.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 حال صبيح ججي..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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ياسر المشهداني.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نهاد نعمة مجيد.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 نجاة علي محمد التميمي..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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ستيفان ججو كرش.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 فيان موفق النعيمي.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عمار يلدا كرومي.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رشا دريد حنا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 م.م هديل حازم سامي.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 لوره باسم الساعور.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 .ايمن عبد الكريم محمود السامرائي  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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 يب داؤداحالم اد.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 جليلة مارزينا افرام.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 شيماء يونس 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 أحمد صالح عبوش.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 منى يوحنا صليوه.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عفراء عطا عبد الكريم.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 سرمد حمزة 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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 عطية مساهر حمد.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 د.نجم الدين عبدالستار صادق.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 د.ربيع حازم سلمان.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ودرفل طارق محم

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 كالرا عبد الخالق ايوع

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 حنان عبدالجبار يوسف

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 الهام متي يعقوب.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 رامي صديق شمعون

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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 محمد عالء الدين كشمولة.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 محمد قاسم.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 هالة اديب داود.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 إطالل سالم حنا.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 بسمة محفوظ البك.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 جاسم عباس محسن.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة

 ن عبد الجبار سعيدحس.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 



 شهادة مشاركة 

 عمار احمد عبدالباقي.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

 ( أزمة المياه و التنمية المستدامة في المشرق العربي)

 2020من آيار  30المقامة عن بعد يوم السبت الموافق

 

 

 

 

 

 

  2020 من ايار 16 الموافق السبتوذلك يوم  عن بُعدالمقامة 


