
 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.عصام جاسم الخليفاوي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.حاجي حمادة نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
بثينة حسين علي.ا.م.د نأب  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.سجى خالد جاسم محمد  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.عقيل محسن مهدي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.بان البدران نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.هناء نافع عزيز نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.إسالم سالمه الخضرى  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.مكي عائشة نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.نجاة باقر مشكور نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.حسين حبيب مصطفى العزي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.عبد الغفور ردام كيطان نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د. احمد سالم احمد سليم نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
خاضر صالحا.د. نأب  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.بيباك محمد علي خان نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد مرتضى فاخر حنون  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.محمد محمد ذكى حجر نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.عبدالهادي حميد مهدي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.منصور عبده منصور عبده نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد خليفه راشد احمد الفزاري  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد كمال سامي عبدهللا مومني نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.ذكرى اسماعيل حمد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د. عدنان هادي موسى نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.حسنيو يوسف نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.بان عبد المسيح بدر نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.هند عبد الجواد درويش بيومى  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.خالد عبدهللا مبارك المقبالي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد حسين عبد األمير مجيد  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.الكابتن حسين مجيد الشافي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.رهان هادي دحام نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.قية رفيق نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.جوالن روكان نايف الخزرجي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد خالد بوعنق نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة فاتن محمد عبد هللا البخيت  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.بشيرشعيب إبراهيم  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.صهيب ايمن مومني نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد عبدالرحمن عبدهللا الشمراني نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.ندى ياسين قاسم نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ختام عبدالسادة علي الهاللي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.حيدر كاظم حمود نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد محمد خليل مصطفى زهرة نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.مشتاق عبد الرضا ماشي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.عمر محي الدين عبد الرزاق  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.مروان خيرو ياسين  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.بن ساسي رضوان ابن أحمد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.فينوس ميثم علي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.عبدالخالق رشدى محمد محرم  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.غزوان حازم يونس  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.ضياء جرجيس يعقوب السرياني  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.لمى خالد جاسم نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.زهراء جارهللا حمو  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.عدي موسى الشياب  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.جليلة مارزينا افرام نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة حنان سعيد رميحي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د. عائشة معتوقي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.علي درعين المرحبي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.نسيم ميسر عبد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.سيماء احمد بكر نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.عالء عبد المرضي سيد عواد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.رانيا محمد عبد الجواد مصطفى نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.محمد عمر ميرزا  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.اروى ادريس احمد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.أروى مسعود محمد عمار نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.بنان نبيل احمد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.حسن هاشم عبدهللا نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.محمد محمد على زيد  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.حسام علي غانم نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 االستاذ بهاءاحسان محمد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.نغم حازم كساب  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.فاطمة جليل اسماعيل  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.احالم دارا عزيز نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.مياده كامل السعدني نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.محمد ابراهيم كنعان نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.لشيا نورالدين نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.الكابتن ليث حسين الشافي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.هدى شهاب جاري  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.اسيل جليل كاطع  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.عكاب يوسف جمعة نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.هدى معوض عبدالفتاح  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ماجدة خليل احمد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.معاذ خالد يحي الهندي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.عمر احمد اعمير نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ختام عبدالسادة علي الهاللي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.رناربيع عزيز نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.منال عبد الفتاح محمد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.ميراي أميل شامية  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.نضال محمود نايف شحرور  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد عبدهللا مشكور عبدالسالم نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.أنتصار كاظم عبد الكريم نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
مياحمد کر سيا.م.ادر نأب  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.أحمد محمد مصطفي عبد القادر نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.هويدا عبد الحميد إسماعيل نأب

 
 

 املوسومة بـ العلميةقد شارك/ت يف الورشة 
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.محمد فتحى عبد الوهاب حماد نأب

 
 

 املوسومة بـ العلميةقد شارك/ت يف الورشة 
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد عمر غانم أحمد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 املؤسسات واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا. مازن خالد الهندي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.هاله محمد جاسم  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ازهار ازهر محمد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد علي كاظم مطلك نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد أحمد عبدالتواب كامل  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.فائزة عبد االمير شمران  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.زينة نذير رجب  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.محمد السيد ابراهيم الشافعي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د. رغداء حمزه السفاح نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 املؤسسات واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.أسيل محمد صادق نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد هشام عادل على نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.محمد رفاعي سعد جرير نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.هيمان جعفر مرزه نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د نورحاتم الحداد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.براء وعدهللا نجم  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد صالح محمود عبد المهدي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.هبة محمد حسين عبد الغني نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 املؤسسات واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا. دينا عبدالحميد لولح نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة مي" محمد تيسير "حسان نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد يونس أمجد حميد  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 املؤسسات واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة بوزغران نعيمة نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.رجاء عبدهللا بشير  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.كافي سلمان مراد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة بشرى علي أحمد عبد الجليل  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ربيع حازم سلمان نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 املؤسسات واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.فداء كمال وهبه  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.فاطمة الزهراء زيدان نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة منى حرب الكبي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.حسام اكريم سلمان نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد عصام محسن بيضي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د. ساهرة صادق عبد الرزاق  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد خليل محمد حمدي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 املؤسسات واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.نورس أحمد كاظم نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد محمد غازي احمد الحسيبي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.بشرى عصام كامل نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 املؤسسات واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد أحمد راشد علي راشد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.رمزي سليم النعيمي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.خلود محمد السقا نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.أحمد نبيل عمارة نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.طالل حسين صالح نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد حسين علي جبار  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.خالد حيدر عبد علي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.فاطمة المقامي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.طارق أحمد ميرزا  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.فاطمة عبد مهدي دهش الخزاعي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.بسام خلف سليمان نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 املؤسسات واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.مريم رزوقي وليد عباس نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
کاظم ديم.م.فراس عا نأب  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.وجدي محمد فريد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 واألندية الرايضية دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.رافد ياسين جاهل  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.محمود عبدهللا رمضان نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.لمياء حازم سعدون الطائي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد يوسف عبد القادر مهيب نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.هيفاء عبد الرحمن ابراهيم حسن  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.عزالدين جبار الحسيني  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.سعد منعم النعيمي الشيخلي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة وداد نعمان عبدالرزاق نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة رشا عدنان عبد  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.سماح محمد عبد الخالق عيسى نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد مصطفى شعبان مصطفى نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد عبدالقادر سليم عاليه  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.احمد سعيد رشيد الطائي  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد إسالم آدم سليمان نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد خالد يوسف الغريب  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.سماح محمد حالوه نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.ثامر عبدالرحمن محمد الرفاعي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
مصطفى جارهللا حمو اإلسكندرد.  نأب  

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.هدير طارق حسن  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.ايمان نجم الدين عباس نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.عمر احمد كريم نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.شاهندا طارق حسن احمد  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.رانيا مصطفي علي الشاعر نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة ريتا يوسف يونا  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.محمد كامل صديق نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.زينه صالح مولود نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.رقية نافع بلو نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 د.ناصرباي كريمة نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.نايف محمد الغامدي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.نمير أمير جاسم الصائغ نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.اسراء جاسم العوضي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.باسمة احمد عبد الهادي سليم نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.هديل عماد نعيم شناوة نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدةرحيق محمد علي حسين نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.عمار امجد عايش نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.رقية غالي معارج نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد محماد اتيكا بن إبراهيم  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.سهى حسن عبد كرنوص  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد عمر ابو التمن نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.محمد جميل نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.أميرة محمود طه عبد الرحيم  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.سارة سعد محمد جواد  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.سيف خالد زكريا  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.فاضل فتحي رجب إبراهيم  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.بالل اسامة عبد المجيد نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.ياسر محمود وهيب المكدمي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة عبير سفيان فاضل العاني نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.محمد علي مال هللا الراشدي نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.معتز نذير المليح  نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية 

 كلية التربية  

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.اسراء ناظم لطيف نأب

 
 

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 دور االستثمار الرايضي يف بناء املؤسسات واألندية الرايضية 

2021شباط   8الموافق  ثنينيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 


