
 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  اسعد أحمد مقداد آل حسين م.م.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  انور محمد رؤوف محمودم.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   محمد علي محمد سليمانم.م.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   سمير حنا بهنام .م 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  صديق عزيز صديق الكسنزاني ا.م.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  احالم دارا عزيزم.د.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تد  ق

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  نادية محمود توفيق .ا.م.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  هناء نافع عزيز.ا.م 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تد  ق

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  كامران صالح رسول م.م.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  حنان عبدالجبار يوسف  السيدة

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   ميثم عبدهللا سلطان السيد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   شذى فيصل رشو ا.م.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  صالح حسن خالت السيد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   فاتن موفق فاضل ا.م.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تد  ق

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   م يسالم عبدالکر یهد السيدة

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  فائزه إبراهيم محمد. م 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  احمد عصام عباس السيد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   أوس نوفل أحمد م.م.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   مؤيد حميد مجدي م.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  امال نوري بطرس.  ا.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  ورشازهار عباس عام.د. 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  جليلة مارزينا افرام  .م 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  رائد صبيح قرياقوس. م.م 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  رشيد محمود يوسف ا.م.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تد  ق

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  سنان صبحي علي السيد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  رواء محمود داؤد حموشي .م.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   هاله اديب داود .م 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  اسماعيل عبدال حسو مصطفى .م.م 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

كرومي  عمار يلدا .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   رنا صالح طاهر ا.م.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تد  ق

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   اريان عائد حاجي السيد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   مريم يسار يحيى السيدة

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تد  ق

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   ثريا احمد خالص شعالن .م.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  إبراهيم غالب اللبدي م.د.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  كانا علي محمود .م 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   به ناز حمه احمد السيدة

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   هيمن عبدالرحمن محمد م.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   فاطمة حميد ناصر ا.م.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تد  ق

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   مريم حميد ناصر م.د.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  رند عبد اللطيف عبد هللا م.د.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تد  ق

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

   علي حميد ناصر ا.د.

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  غرافيةقسم اجل يشهد 

  أنيس بهنام نعوم   .ا.د

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

   2020كانون االول     3 الموافق   خميس ال وذلك يوم   المقامة عن بُعد 

 

 
 

 



 


