
 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن – بكلية الرتبية علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

ثريا احمد خالص شعالن م.د.   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

مقداد آل حسيناسعد احمد م.م.   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

كوكب سالم محمد  .م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

هناء نافع عزيز .ا.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

آريان محمد حامد  .م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

ستيفان ججو مارزينا  .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

حنان عبدالجبار يوسف  السيدة  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

باسمة فارس محمد السراج .ا.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

سارة عبدالرحمن خضر  .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

أمل حسن طاهر .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

انتظار فاروق الياس .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

فاتن موفق فاضل  .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

فرح ادور حنا .م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

ستيفن نهاد يلدا السيد  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

وعد ابراهيم خليل  .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

مممد فتحي شوقي السيد  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

زينب مجاهد عدنان  السيدة  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

حسان بوسرسوب بن رمضان  .ا.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

نوري صابر محمد الزيباري .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

عدي محمد صالح عثمان  .م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

لمياء حسين حسن الهاشمي .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

احالم اديب داؤد  .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

اسماعيل عبدال حسو مصطفى .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

عمر سيف الدين داود .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

محمد احمد سليمان  .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

سمير حنا بهنام .م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

ابتسام اسماعيل حنا  .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

نغم حازم كساب  .ا.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

بان عبد المسيح بدر  .م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

نور طالل اسماعيل  .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

انتظار فاروق الياس .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

زيد عبدالوهاب ملك  .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

محمد احمد محمد .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

رجاء عبدالرحمن حسن  .م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

ابراهيم حسن ياسين  .م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

صالح حسن خالت .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

رفل زهير  السيدة  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

هالة اديب داود . م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

عمار يلدا كرومي  .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

حسن عبد الجبار سعيد  .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

حكمت شريف مصطفى  .م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر 
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

ازهار عباس عاشور .م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 ظاهرة التسول يف اجملتمع العراقي 

 2020  كانون االول من    10املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
 

  
 



 


