
 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. وسام الشيخليالى / 

 رئيس االتحاد الدولي لعلوم الرياضة

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. وديع ياسين التكريتيالى / 

 اكاديمية البورك للعلومة البدنية وعلوم الرياضة/كلية التربي عميد

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ماجد حلمي نجم الدكتور األستاذسعادة الى /

 رئيس جامعة حلوان

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم د.خالد مهدي صالحالى / 

 مدير النشاطات الطالبية/كلية الرشيد الجامعة

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. انيس بهنام نعومالى / 

 جامعة الحمدانية-مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. خزعل ياسين مصطفىالى / 

 جامعة الحمدانية -مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 ةالمحترم ا.د. امال نوري بطرسالى / 

 جامعة الحمدانية-بية رئيس قسم النشاطات الطال

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم المهندس سمير المعموريالى / 

 جامعة ديالى

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 ةالمحترم ا.د. سامية حسن حسينالى / 

 جامعة اإلسكندرية

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. ظاهر غناوي محمدالى / 

 جامعة ديالى

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. حسام سعيد المؤمنالى / 

 جامعة المستنصرية

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم د. إسماعيل رضوان السيد منصورالى / 

 WFKAاالتحاد الدولي 

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 ةالمحترم ا.م.د. امل فكري نعيمالى / 

 جامعة حلوان

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 ةالمحترم قرا.م.د. ايمان محمد األشالى / 

 جامعة حفر الباطن

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.م.د. متين سليمان صالحالى / 

 جامعة كركوك

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم د.محمد عبدالسالم ياسينالى / 

 جامعة طرابلس

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. وليد غانم ذنونالى / 

 جامعة الموصل

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 ةالمحترم د. منصورية عبدالقادر دويليالى / 

 جامعة عبدالحميد بن باديس

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. رافع صالح فتحيالى / 

 جامعة بغداد

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. إبراهيم عبدالغني بني سالمةالى / 

 الجامعة الهاشمية -لوم الرياضة عميد كلية التربية البدنية وع

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. محمد خضر اسمرالى / 

 جامعة الموصل

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 ةالمحترم ا.د. لمياء حسين الديوانالى / 

 جامعة البصرة

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.د. اسالم عبدالواحد غريبالى / 

 عضو مجلس إدارة االتحاد المصري لكرة الخماسية

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم م. محمد عالء الدين احمدالى / 

 مدير مكتب رئيس الجامعة

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم م.م. احمد عزمي مصطفىالى / 

 جامعة الحمدانية -مسؤول شعبة التعليم المستمر 

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحمدانية
 قسم التعليم المستمر

شكر وتقديرشــهادة    
 المحترم ا.م.د رياض مبارك عبد اهللالى / 

 جامعة الحمدانية -عميد كلية التربية

 األستاذ الدكتور
 عقيل يحيى األعرجي

 رئيس الجامعة

 

 تشكر رئاسة جامعة احلمدانية جهودكم املبذولة يف إقامة امللتقى العلمي الدويل األول للنشاطات الطالبية واملوسوم بـ 

 " النشاطات الطالبية منرب النتقاء املوهوبني وتنمية العمل التطوعي يف اجملتمع " 

 2020/ 10/   2  –   1للفرتة  ا  املقام افرتاضي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


