
 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.د.انيس بهنام نعوم

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميساملقامة عن بُعد وذلك يوم اخل
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.م.د.بكر عبدهللا خورشيد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.م.د. سردار رشيد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.م.سارة غانم محمود 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
Mr.Radouane chikhi 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيد خالد سليم الكعبي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
Lecturer Dr.Rabee Ali Zaker 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م. اريان محمد حامد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.سمير حنا بهنام شوشندي

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
Asst. Prof.Ahlam Hanoon Shanin 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.اسمهان عبد العزيز الغني 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
Asst. Lecturer.Zainab Faiq 

Mohammed 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
Asst.AHMED HAMEED KAMIL 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
Mr.Anas Aman Allah Suleiman 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا. هيفة صالح صالح الصاعدي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.د.بشير فرحان محمود 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيدة صبا صباح سعيد كتي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا. محمود مصطفى حسن عبد التواب

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.عبدالعزيز طامي عسيري 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.م.د.نوري صابر محمد الزيباري

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.عماد وجيه حمزه خجا 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيد سالم مسفر القحطاني 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.م.د.حبيب هللا مظهر آل أحمد األراكاني

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.م.جاسم كشيش زويد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.م.اسعد أحمد مقداد آل حسين 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.سهيله محمد كالبي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.م.فرج احمد فرج

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.م.هناء قاسم مذبوب

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.د. زبير فضل أحمد عبد المجيد األركاني

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.م.اسامة حميد ابراهيم 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
د يا.م.د.كامران اورحمن مج  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيدة مياسم غالب حسن 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.د.علي بن مشرف بن مضحي العنزي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.يوسف بن محمد يونس السعدي

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.نواف جميل محمد عقل

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيدة الهنوف عبدهللا ابراهيم التميمي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.م.لمياء حسين حسن الهاشمي

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.د.فاتن سعد الراجح

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيدة زهرة سالم البكري 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا. حبيب خالد صالح الخميس 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا. أحمد محمد الخليفه

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيدة بشرى علي أحمد عبدالجليل 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
السيد يوسف بن عثمان إدريس عمر 

 الهوساوي

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.بيومي سمير بيومي ابراهيم

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.د.أمل رؤوف محمد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيدرمضان جحشور مجممي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.م.الهام متي يعقوب 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا. محمد احمد عطيف

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.غادة عمر احمد الحاج قاسم

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.سناء خضر يوسف 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيد محمد هضبان المري 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيدة سميرة احمدعلي سفياني

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.م.مي ابلحد افرام 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.هارون شمس العالم حاجي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
كوكب سالم محمد .م.د  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيد بدر ابراهيم سالم عريبي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيدة حنان صبحي سليم

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.م.رائد صبيح قرياقوس

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.دينا ربيع عطيه 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.د.ذوالفقار علي زكر

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.مشاعل بالل النعيمي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.سعد فهد الدوسري

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.رسل مظفر علي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.لينا عمر احمد الحاج قاسم

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.د.فرح ادور حنا

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.م.محمد علي محمد سليمان 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيد حمد محمد المري 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.د. ناظم حسن رشيد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا.حسن محمد كعبي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا. انور يحيى عبدهللا الجرب 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.حسن قاسم فرج 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 م.د.جميلة حمران نامس 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 ا. علي مشبب محمد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيدة شهد عبدهللا التميمي

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيدهاشم شاكر محسن 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة العربية قسم  يشهد 
 السيد يوسف سلمان احمد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الندوة يف    شارك/تقد  
 السرية االدبية يف ضوء نظرية االجناس االدبية

 2021  كانون الثاينمن    21املوافق   ميسيوم اخلاملقامة عن بُعد وذلك  
2020       

 

 

  



 


