
 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  االبارالخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر 

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  العلميةقد شارك/ت يف الورشة  
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيد نذير غانم صالح 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيدة ريتا  هيثم  يعقوب 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا.م.د.ظالل جواد كاظم

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  االبارالخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر 

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م.لمياء أحمد إسماعيل 

 
 

 املوسومة بـ  الورشة العلميةقد شارك/ت يف  
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا.م.د.محمد شالش خلف

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيد فارس أحمد حسن

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م.صفا احمد خليل 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  االبارالخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر 

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيد احمد مصطفى سعيد

 
 

 املوسومة بـ  الورشة العلميةقد شارك/ت يف  
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا.د.احمد جليل اسماعيل

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.د.إبراهيم حسن ياسين 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م. د. حمد علي احمد دهام 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيد فالح نادر درباس

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  االبارالخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر 

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.د.طالل منيهل كريم

 
 

 املوسومة بـ  الورشة العلميةقد شارك/ت يف  
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيد صالح غانم محمود 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م.مفاز خليل حمودي حسين 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا.م.د.سوالف عدنان جابر 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  حاضرقد  
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم 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 الجبوري

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

 
 

 بـ املوسومة   قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م.علي زين العابدين حيدر 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  حاضرقد  
  االبارالخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر 

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م.حسن عبد الجبار سعيد 

 
 

 املوسومة بـ  الورشة العلميةقد شارك/ت يف  
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا. محمد مصطفى محمد

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  االبارالخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر 

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.د.ثريا احمد خالص شعالن 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيد احمد حازم علي 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيد نكتل غانم بشير 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
ا.م.د.علي قنبر الياس   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
السيد هاشم شاكر محسن    

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
السيد يوسف سلمان احمد   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
  االبارالخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر 

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
م.م.مثال المبدر   

 
 

 املوسومة بـ  علميةقد شارك/ت يف الورشة ال
  الخزانات المائية الجوفية المناسبة لحفر االبار

       1202 لثانيكانون ا 12الموافق   ثالثاءيوم ال من والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

 
 



 


