
 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - ابتسام اسماعيل حنا .م.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية التربية/جامعة الحمدانية - اسعد احمد مقداد آل حسين .م.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية التربية/جامعة الحمدانية - الهام متي يعقوب .م.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - أحمد محمدعلي محمدأمين .م.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية التربية/جامعة الحمدانية - بان عبد المسيح بدر .م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  التربية/الحمدانية - بسمة باسم بشير السيد

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  رئاسة جامعة الحمدانية/الحمدانية - شيدبكر عبدهللا خور ا.م.د

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - حنان صبحي سليم السيدة

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية التربية/جامعة الحمدانية - حنان عبد الجبار يوسف السيدة

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  االدارة واالقتصاد/الحمدانية - ربيع علي زكر .م.د

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - رغد عبدهللا حسن السيدة

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  طب اسنان/موصل - رناربيع عزيز .م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  التربيه/الحمدانيه - رياض مبارك عبدهللا ا.م.د

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  ادارة واقتصاد/حمدانيه - زهراء جارهللا حمو .م.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  رئاسة الجامعة/جامعة الحمدانية - زينب مجاهد عدنان السيدة

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية التربية/جامعة الحمدانية - سارة غانم محمود .م.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية التربية/جامعة الحمدانية - ان ججو مارزيناستيف .م.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  ارة واالقتصادكلية االد/جامعة الحمدانية - سلوان جنان سليم السيد

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - سمير حنا بهنام .م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - صبا صباح سعيد السيدة

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية التربية/ة الحمدانيةجامع - صالح حسن خالت السيد

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - عمر رمزي جاسم حمد .م.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية التربية/جامعة الحمدانية - فاتن موفق فاضل ا.م.د

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  التربية/جامعة الحمدانية - فرح ادور حنا .م.د

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - فنار متي ابراهيم السيدة

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - لوره باسم بشير .م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - مثنى سعد ياسين .م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  مكتب السيد المساعد العلمي المحترم/جامعة الحمدانية - محمد علي عباس ا.م.د

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - مريم سليم هرمز السيدة

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - مي ابلحد افرام .م.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كليه االداره واالقتصاد/جامعه الحمدانيه - مياسم غالب حسن السيدة

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  ارة واالقتصاداالد/جامعة الحمدانية - ناظم حسن رشيد .ا.د

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  طب االسنان/جامعة الموصل - نغم حازم كساب .ا.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - نور وليد عمانوئيل السيدة

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  كلية التربية/جامعة الحمدانية - نوري صابر محمد الزيباري ا.م.د

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  التربية/جامعة الحمدانية - هناء نافع عزيز .ا.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة

  االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية - وفاء عسكر مصري السيدة

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة 

  كلية التربية/جامعة الحمدانية - وفاء يونس يحيي .م.م

 الذات إدارةمهارات 

  رئيس الجامعةمكتب  –وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع الكترونيا  أقيمتوالتي 

 2/12/2020 بتاريخ يوم االربعاء

 

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

االلكترونية الموسومة بـ الورشةفي مشاركتكم   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 


