
 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.م.د.احالم اديب داوؤد 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    حاضرتقد  

 الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على المريض 

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.عمار يلدا كرومي 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    حاضرقد  

 الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على المريض 

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.د.انيس بهنام نعوم

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م.حسن عبد الجبار سعيد 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.د.ثريا احمد خالص شعالن 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م.وسيم محمد جميل حسن 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

 الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على المريض 

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.هناء نافع عزيز

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيدة بسمة باسم بشير 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م.نور أحمد جاسم

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م.هديل حازم سامي 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م.سيف باسل محمد حامد 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د.شاكر غازي جرجيس 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.بان عبد المسيح بدر 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

 الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على المريض 

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.مال راقب شمران 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.د.كوكب سالم محمد 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

ن عبدالجبار يوسف االسيدة حن  

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

فداء نوئيل عبداالحد م.  

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د.انتظار فاروق الياس

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م.اسماعيل عبدال حسو مصطفى

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د.بكر عبدهللا خورشيد

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

 الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على المريض 

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 االسيد مصطفى مروان فاضل

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.نغم حازم كساب 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.رنا ربيع عزيز 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د.محمد علي عباس 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.هاله اديب داود 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د. إطالل سالم حنا 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا. م. د. بسمة محفوظ البك 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

 الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على المريض 

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.د.عدنان هادي موسى

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيد هاشم شاكرمحسن 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيد يوسف سلمان احمد

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.جليلة مارزينا افرام 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.اريان محمد حامد 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.د.ازهار عباس عاشور 

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

المريض الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على   

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيدة فيفيان ادمون

 

 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  

 الخوف المرضي وتأثيراته النفسية والجسمية على المريض 

       2021كانون الثاني   18و المقامة عن بُعد وذلك من يوم االثنين الموافق  

 

  
 



 


