
 شهادة مشاركة

 هناء نافع عزيز .ا.م

 الفيزياء قسم/ كلية التربية - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 نور وليد عمانوئيل السيدة

 قسم الشؤون االدارية والمالية/  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  خورشيد البوتانيبكر عبدهللا ا.م.د

 قسم اإلعالم والعالقات العامة/  رئاسة جامعة الحمدانية - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 رفل طارق محمود السيدة

 موارد بشرية/  بيةكلية التر - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 رياض مبارك عبدهللا ا.م.د

 علوم الحاسوب قسم/ كليه التربيه - جامعة الحمدانيه

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 رعد عبدهللا حسن السيدة

 الوحدة القانونية/  كلية االداره واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 نوري صابر محمد الزيباري ا.م.د

 قسم اللغة العربية/  كلية التربية - نيةجامعة الحمدا

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 زهراء جارهللا حمو .م.م

 عمالالادارة ا قسم/ قتصادالدارة واالا كلية- حمدانيهجامعة ال

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 احمد محمدعلي محمدأمين .م.م

 قسم المحاسبة/  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 الهام متي يعقوب .م.م

 ياتقسم الرياض/  كلية التربية - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 هبا عبد اإلله يونس خليل الخشاب .م.م

 الفلسفة/  االداب - جامعة الموصل كلية االداب قسم الفلسفة

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 مي ابلحد افرام .م.م

 قسم المحاسبة/  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 يحيى قصي يحيى .م.م

 الحاسوبعلوم  قسم/ التربية كلية- جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 لوره باسم بشير .م

 قسم المحاسبة/  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 مثنى سعد ياسين .م

 قسم ادارة االعمال/  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 ايمان كامل اسطيفان السيدة

 مكتب العميد/  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 علياء نيازي طاهر السيدة

 مدير قسم االحصاء واالبحاث - البنك المركزي العراقي/ فرع الموصل

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 موفق فاضل فاتن ا.م.د

 قسم التاريخ/  كلية التربية - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 عامر اسماعيل حديد ا.م.د

 عمالالادارة ا قسم/ الدارة واالقتصادا كلية- جامعة الموصل

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 ميسون عبدهللا احمد ا.م.د

 قسم ادارة االعمال/  االدارة واالقتصادكلية  – جامعة الموصل

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 صبا صباح سعيد السيدة

 مكتب معاون العميد للشؤون االدارية والمالية/  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 محمد علي عباس ا.م.د

 بعثات والعالقات الثقافيةقسم ال/  الجامعةرئاسة  – جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 ربيع علي زكر .م.د

 ادارة االعمال قسم/ االدارة واالقتصادكلية  – جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 حنان صبحي سليم السيدة

 شعبة الشؤون االدارية والمالية/  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 وفاء يونس يحيى .م.م

 لرياضياتقسم ا/  كلية التربية - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 فنار متي ابراهيم السيدة

 الشوون االدارية والمالية/  االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 حسان حسان جاسم العبدربه .م.م

 قسم تقانات البيئة/  كلية علوم البيئة وتقاناتها - جامعة الموصل

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 علي فؤاد عبدالوهاب السيد

 العمادة/  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 علي قنبر الياس ا.م.د

 التاريخقسم /  التربيةكلية  – الحمدانيةجامعة 

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 سلوان جنان سليم السيد

 حدة التسجيلو/  االدارة واالقتصادكلية  – جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 مياسم غالب حسن السيدة

 شعبه التسجيل/  كليه االداره واالقتصاد - جامعة الحمدانيه

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 بان عبد المسيح بدر .م

 قسم الفيزياء/  كلية التربية - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 عمر رمزي جاسم .م.م

 المحاسبة/  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 حسن رشيدناظم  .ا.د

 المحاسبة قسم/ االدارة واالقتصادكلية  – جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 حنان عبد الجبار يوسف السيدة

 وحدة الوثائق/  كلية التربية - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 ظافر صباح ياسين .م.م

 قسم علوم الحاسوب/  كلية التربية - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 سمير حنا بهنام  .م

 ادارة االعمال قسم/ كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة 

 زهراء محرم سلمان .م.م

 اللغة االنكليزيةقسم /  التربيةكلية  – الحمدانيةجامعة 

 التعهيد عملية ظل في البشرية الموارد إدارة

 2020/ 18/11يوم االربعاء  - مكتب السيد رئيس الجامعة /وحدة التنمية البشرية أقامتها والتي 

 

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي  مشاركتكم  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 


