
 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
ا.د.عقيل يحيى هاشم االعرجي   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
م.د.رائد احمد يوسف    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  حاضرقد  
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
جليلة مارزينا افرام  .م   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  العلميةقد شارك/ت يف الورشة  
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
ستيفن نهاد يلدا السيد  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
محمد علي محمد سليمان  م.م.  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
اسعد احمد مقداد آل حسين م.م.  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
آريان محمد حامد  .م   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  لميةقد شارك/ت يف الورشة الع 
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
احالم دارا عزيز م.د.  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
الهام متي يعقوب م.م.  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
اريان عائد حاجي  السيد  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
عبدالرزاق نائف حسين  السيد  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
اعراف خالد ذنون .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
محمد داخل كريم  ا.م.د  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
تبارك معتز برع  السيدة  

 
 

 املوسومة بـ  ميةقد شارك/ت يف الورشة العل 
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
.ا.د علي اسماعيل عبدهللا   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
ايات حاكم وحيد  .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
عبدالسالم فكرت سليم السيد  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
سعد خضر كارس  .ا  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
نور كالل اسماعيل  م.م.  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
المستدامة المدن    

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
عدنان هادي موسى م.د.  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
رناربيع عزيز  م.  

 
 

 املوسومة بـ  الورشة العلميةقد شارك/ت يف  
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
محمد خالد محمد جاسم   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
المستدامة المدن    

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
علي عبد الهادي نجم   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 المدن المستدامة 

       2020  كانون الول 21الموافق   ثنينيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 

 



 

 
 

 
 


