
 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
انيس بهنام نعوم .د .ا  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
رعمار احمد الصفا. ا. د  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  مديرا  
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
.كوكب سالم دمحم م.د   

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
 م.سمير حنا بهنام

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
دالرحمن خضرسارة عب . م.م   

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
اسعد احمد مقداد آل حسينم.م.  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
فاتن موفك فاضل .د م. ا.  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
بسمة محفوظ البك ..د ا.م  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
.  هناء نافع عزيز ا.م   

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
نوري صابر دمحم الزيباري .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
.نغم حازم كساب ا.م   

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
رنا ربيع عزيزم.  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
اسانتظار فاروق الي .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
 م.رجاء عبدهللا بشير

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
فاتنة دمحم حسين ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
احالم اديب داؤد .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
مهند رمضان سفرم.م.  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
بكر عبدهللا خورشيد .ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
.امال نوري بطرس ا.د   

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
ستيفن نهاد يلدا السيد  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
خالتصالح حسن  دالسي  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
حسن عبد الجبار سعيدم.م.  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
علي حسين حازمم.  

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
.خليل شكري هياس ا.د   

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
.ثريا احمد خالص م.د   

 
 

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  شارك/تقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

 2020 كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال

 

  



 

  

 جامعة الحمدانية

 كلية التربية

التعليم المستمر شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  لغة العربيةالقسم  يشهد
 م. د. هالل دمحم جهاد

 املوسومة بـ العلمية الندوةيف  حاضرقد 
 حماولة يف علم اجلمال العصيب لتفسري شكل البيت الشعري العرب 

كانون االولمن   14املوافق  نثنناملقامة عن بُعد وذلك يوم اال  

 
  


