
 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
ا.د.خزعل ياسين مصطفى   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية حاضرقد 
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
ا. د.  خليل خلف الجبوري    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية حاضرقد 
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
م.م.صالح سالم ابراهيم    

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
فاتن موفق فاضل ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
محمد حمزة حسين ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
ستيفن نهاد يلدا السيد  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
لبنى رياض عبد المجيد ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
نادية مسعود شريف م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 االندلسي()دور علماء الموصل في نهضة التاريخ 

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
وفاء يونس يحيى  م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
زهراء جارهللا حمو  م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
سيماء فيصل محمد م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
رائد رحيم خضير  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
احالم اديب داؤد ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
سناء خضر يوسف .م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
وجدان عبد الجبار حمدي النعيمي  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
رنا سالم محمد .م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
شذى فيصل رشو  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
كوكب سالم محمد .م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
سمير حنا بهنام  .م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
مريم سليم هرمز  السيدة  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
علي حسين احمد ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
سلوان جنان سليم  السيد  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 االندلسي()دور علماء الموصل في نهضة التاريخ 

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
غادة قحطان حسن .م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
وفاء عسكر مصري  السيدة  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
ا نفرح ادور ح .م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
نوري صابر محمد الزيباري  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
مؤمن ناطق صالح .م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
محمد علي عباس ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
ازهار عباس عاشور  .م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
هناء سالم ضايع ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
هناء نافع عزيز .ا.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
علي نجم عبد هللا الفياض  .م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
فائزة حمزة عباس .ا.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
بكر عبدهللا البوتاني  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
د. خليل شكري هياس  ا.  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
بشار فاروق عبد .م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 االندلسي()دور علماء الموصل في نهضة التاريخ 

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
علي حمزة عباس الصوفي ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
منى يوحنا صليوه .ا.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  حديوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
فراس اسماعيل خميس الشمري  م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
ايمان غانم شريف ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
فتحي سالم حميدي اللهيبي .ا.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
أحمد سالم محمد السيد  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
رجاء عبدهللا بشير  .م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
بان عبد المسيح بدر .م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
عروبة جميل محمود  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
نغم حازم كساب  ا.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
محمد نعمه مطر  ا.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
نور عبدالمطلب محمود  م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
رائد محمد حامد ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق االحد  يوممن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
لمى عبد العزيز مصطفى ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 االندلسي()دور علماء الموصل في نهضة التاريخ 

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
صبا صباح سعيد السيدة  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
رائد صبيح قرياقوس .م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
عمر احمد سعيد ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
مفاز خليل حمودي  م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
أمين غانم محمد م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
محمد عبد الكريم احمد  م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
هيثم محمود يونس م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
ذاكر محي الدين عبد هللا  .ا.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
رغد عبدهللا حسن  السيدة  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
عمار ظاهر مصلح م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
عبدالسالم فكرت سليم السيد  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
ثريا احمد خالص  .م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
أمل حسن طاهر  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
 ا. م. د. سعد توفيق عزيز البزاز 

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 االندلسي()دور علماء الموصل في نهضة التاريخ 

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
سالمة محمود محمد  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
فراس عبد الرحمن يوسف م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
زياد بدر حمد .م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
عكاب يوسف جمعة ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
هاني صبري علي .ا.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
نجالء عادل حامد  ا.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
نهاية محمد صالح ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 االندلسي()دور علماء الموصل في نهضة التاريخ 

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
سجى مشعل رشيد م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
عمار إسماعيل أحمد  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
 م.د.شهم فالح حميد 

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
سجى قحطان محمد م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
ادريس سليمان محمد  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
محمد وليد عبد  م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
وعدهللا زيدان وهب .م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
نشوان محمد عبدهللا م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
حاتم فهد هنو  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
نسيبة عبد العزيز عبدهللا ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
عائدة محمد عبيد  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
رغد عبدالكريم احمد  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  التاريخ قسم  يشهد
فيان فارس ناصر .م.م  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 )دور علماء الموصل في نهضة التاريخ االندلسي(

       2020 كانون االول 20الموافق  االحديوم من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 


