
 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.جليلة مارزينا افرام 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. م. احمد محمدعلي محمدامين

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م. هديل حازم سامي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.سناء خضر يوسف 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 اسامة حميد ابراهيم

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.م.هناء نافع عزيز

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.بان عبد المسيح بدر 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 محمود مصطفى حسن عبد التواب 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م  زينب فائق محمد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 د. نورس أحمد كاظم الموسوي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م اروى ادريس احمد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 رهان هادي دحام

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 أ.م.د.شيماء عبد الحسين محمد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م. مختار حسين مصحب

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.أسماء موفق محمد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا. م.د.شيماء حارث محمد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.د سعدون محسن اسماعيل 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا. م .د .سعد محي حيدر بياتي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م. بتول كاظم حسين 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 الباحث محمود مصطفى حسن عبد التواب 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 أ.د.خالد حمدان غثوان

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 المختبرية نور رشيد مجيد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 حنان عبدالجبار يوسف

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.وجدان سالم قاسم

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.د. احمد فالح محمود

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 د.كوثر عبد الحسن عبد للا 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. نهى خلف خليل

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 د. نورس أحمد كاظم الموسوي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 االستاذة بان البدران

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ر. ج. أ. وداد نعمان عبدالرزاق

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.نسيم ميسر عبد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.سلوان طالل عبدالكريم

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. ايمان مهدي خضيري 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.د ثريا احمد خالص

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.م.د.طالل حسين صالح 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 السيد صادق علي محمد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ساره عصام يلدا بلو 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 أ.م.د بيداء عبدالرزاق يحيى 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 أ. م.د.صهباء علي احمد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 د.رعد حساني سلطان عالوي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. د. احمد سعيد رشيد الطائي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.د. حميد فارس حسن 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م . د . سيماء احمد بكر 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 د.راندا محمد أبو بكر

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.د. كفاح ناصر عبد االمير

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.د. غيداء سالم عزيز 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م م بشيرة خضير عبود 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 زينب عمر حمه 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.د. ضمياء عبد االله جعفر 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.أسماء موفق محمد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 الدكتوره كوثر قاسم محمد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.ميادة فرحان حميد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.نسيم ميسر عبد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م. فرح مؤيد عيسى 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 أ. م.د.صهباء علي احمد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م ابابيل صالح مهدي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 المحامي هارون حسين محمد العارضي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.سرمد نعمة محسن 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.ايمان خلف خليل 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 حنان عبد الجبار يوسف

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 رؤى كاظم مبارك الموسوي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 عمر سعدون حمد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 فيان محمد احمد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا. م. د. صبرية علي حسين العبيدي

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.اريان محمد حامد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 د.كوثر عبد الحسن عبد للا 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.م.د. مها وضاح عبد االمير

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ر.مهندسين اقدم مجيد حمادي الزم 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.د. جزيل حسين عزيز 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م عبير حسن وناس

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.م.سرور محمد صادق

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 خلودة حميد حريش 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

ن يام یعل  ستانيآ.م.د كو  

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.سلوان طالل عبدالكريم

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 السيد هاشم شاكر محسن 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 السيد يوسف سلمان احمد

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.عمار يلدا كرومي 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.حسن عبد الجبار سعيد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.اسماعيل عبدال حسو 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.م.احالم اديب داؤود 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.هالة اديب داوؤد 

 
 

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية يف ظل تفشي وابء كوروان املستجد 

 2021  شباط   6املوافق  سبت املقامة عن بُعد وذلك يوم ال
 

  
 



 


