
 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

م.م.سارة عبدالرحمن     

 خضر 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 م.م.وليد يونس متعب    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 م.م.محمد طالل يونس    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 م.م.ايلين جورج زكو   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيدة مريم صباح سعيد   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

السيدة نوهارة ايشو    

 اندريوس 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

السيد صكر محمد صالح     

 حسين 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد ذوالفقار علي كوثر    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 م.م.عدنان عادل شهاب   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  حاضرقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

السيد إسماعيل سعدي    

 عباس

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيدة نور صباح سليم   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد علي احمد علي   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيدة ميرنا رعد بهنام   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيدة ليديا رافد يوشوع    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيدة ندى صباح سعيد   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد محمد ياسين طه    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد ريان هيثم ديكران    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 م.د.كوكب سالم محمد    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

السيد عبدالباسط حمود     

 إبراهيم 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد زيد توفيق خليل   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 م.م.دينا فهمي كامل    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

السيد محمد رضوان    

 عبدالكريم

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيدة نور ايمن منهل   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

السيدة ندى نوري     

 حموكان 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

السيد محمود حسين     

 محمود

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيدة هدية حجي حسن    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 م.م مهند رمضان سفر    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد عمر ربيع فتحي   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 م. جليلة مارزينا افرام    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيدة زبيده احمد خليل   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد فينر سالم يوسف    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيدة مروه امجد محمد   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

السيدة زهراء زياد خليل    

 علي 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد كرم سليم خدر    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد علي تمو خليل    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد محمود طه احمد   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيدة ايمان على جعباز    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

السيد احمد عبدالباسط    

 احمد

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 أ. ايمن سعود محمد    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

السيد محمد خليل     

 عبدالغفور

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 أ.جاسم محمد يونس    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Language Teaching and Learning 

 2021  كانون الثاين  25املوافق  االثنني  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 

 السيد سان ليث بشير    
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