
 شهادة مشاركة

  رياض مبارك عبدهللا ا.م.د
 قسم علوم الحاسوب - كلية التربيه - جامعة الحمدانيه

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  مي ابلحد افرام .م.م
 قسم المحاسبة - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  بسمة باسم بشير السيد
 وحدة العالقات والتواصل االجتماعي - واصل االجتماعيوحدة العالقات والت - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  حكمت شريف مصطفى .م.د
 قسم الرياضيات - كلية التربية - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  ينأحمد محمدعلي محمدأم .م.م
 قسم المحاسبة - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  صبا صباح سعيد السيدة
 مكتب معاون العميد االداري - قتصادكلية االدارة واال - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  زهراء جارهللا حمو .م.م
 ادارة اعمال - ادارة واقتصاد - الحمدانيه

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  سمير حنا بهنام .م
 ادارة االعمال - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  سلوان جنان سليم السيد
 التسجيل وحدة - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  نور وليد عمانوئيل السيدة
 قسم الماليه واالداريه - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  لوره باسم بشير .م
 قسم المحاسبة - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  رائد صبيح قرياقوس .م.م
 قسم الرياضيات - كلية التربية - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  ازهار عباس عاشور .م
 علوم النفسية والتربوية - التربية - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  هناء نافع عزيز .ا.م
 قسم الفيزياء - كلية التربية - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  رغد عبدهللا حسن السيدة
 الوحده القانونية - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  جاسم عمر رمزي .م.م
 المحاسبة - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  مثنى سعد ياسين .م
 قسم ادارة االعمال - دارة واالقتصادكلية اال - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  ايمان كامل اسطيفان السيدة
 مكتب العميد - كلية االدارة واإلقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  محمد علي عباس ا.م.د
 قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  باسم عيسى عباس السيد
 قسم إدارة األعمال - خريج كلية اإلدارة واإلقتصاد - غير منتسب

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  امال نوري بطرس .ا.د
 التربيةالبدنية وعلوم الرياضة - التربية - الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  رهاد عماد صليوا .م.م
 قسم االحصاء والمعلوماتية - كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  فنار متي ابراهيم السيدة
 الشوون االدارية والمالية - االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  مريم سليم هرمز السيدة
 العمادة - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  ابتسام اسماعيل حنا .م.م
 قسم ادارة االعمال - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  ربيع علي زكر .م.د
 ادارة االعمال - االدارة واالقتصاد - مدانيةجامعة الح

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة

  حنان صبحي سليم السيدة
 شعبة الشؤون االدارية والمالية - كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 



 شهادة مشاركة 

  رجاء عبدهللا بشير .م
 قسم الفيزياء - ةالتربي - جامعة الحمدانية

الموسومة: االلكترونية الورشةقد شارك/ت في   

 بعض المقترحات الدارة موارد بشرية ناجحة –االهتمام بأداء االفراد ام بسلوكهم 

 8/11/2020 للفترة افتراضياالمقامة 

 قسم التعليم المستمر –/مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  رئاسة جامعة الحمدانية تشهد

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

المستمرقسم التعليم   

 


