
 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.صفد مظفر محمد نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د. إقبال عبد الحسين نعمة  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م. سمير حنا بهنام نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.هديل داهي عبدهللا الحيالي نأب

  

 املوسومة بـ العلميةقد شارك/ت يف الورشة 
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 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
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة حنان عبد الجبار يوسف نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 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
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.صهيب سليم أبو شنب  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.ريفان سعيد ايشوع  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 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
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م. د.سوسن عبد الحسن عجيل نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 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
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.هديل حازم سامي  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د. مجيد خدا يخش اسد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.انتظار فاروق الياس نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 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
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.علي مجيد عبد الحسين  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
ی ع يکاظم رب ديم.م.فراس عا نأب  

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 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
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة بشرى شكور قادر نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.علي خليفة بريص نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.ليزا رستم يعقوب نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.هاللة برهان محمود  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.كاني حميد صادق نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.انتظار جمعه مبارك  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.ناطق عبدالرحمن وريثة  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.رائد سامي عاتي  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ازهار عباس عاشور  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ايناس احمد عزيم  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.امال صبيح سلمان  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.انعام جليل ابراهيم نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
برهان محمود  هم.م.هالل نأب  

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 أ.د. رائد فائق عبدالجبار نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.فلاير سامي خليل نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.ماهر محمود امين نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 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
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.دشني انور كريم نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.ياس مجيد دهش  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.دنيا نجاة رشيد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.زينب فائق محمد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د. هدى محمد سليمان  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.هدى بدوي شبيب  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة زهراء محمد هادي  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد أركان إحسان عمر  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ندى ابراهيم عبد الرضا نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ازاد علي حسن نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.محسن عبد الجبار سعيد نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.نغم خالد نجيب  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ثريا احمد خالص شعالن  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.غصون ناطق عبد الحميد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 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
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.آريان محمد حامد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
ن ي حسن حس اي نهم.ت نأب  

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.إبتسام حيدر بكتاش نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م. د غزوان فيصل غازي العباسي نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد عادل مروان عجم نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 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
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.امال نوري بطرس  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.عثمان عدنان البياتي  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.عبير داخل حاتم نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.قتيبة فوزي رشيد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.امل صابر علي نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.بشرى كاظم الهماش  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.سعاد سبتي عبود نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
برهان صابر  النيالسيد گ  نأب  

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
بهجت عبدهللا نيا.م.د.نسر نأب  

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.حميدة عبيد عبد األمير  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.جاسم كشيش زويد نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.عبد الحسن رحيمة مشكور نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.احمد صبحي شكور العنزي  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.تحرير ابراهيم اسماعيل  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.ستيفان ججو مارزينا  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا. أحمد عبد التواب كامل نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.عمر رمزي جاسم نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.سميرة زيا هرمز نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة جوان يوسف شابا  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.مها ودود كمال  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.اسامة حميد ابراهيم  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م. كرار ابراهيم رحيم نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.حردان عزيز سلمان  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد وائل يحيى طة  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد صبا ياسين فتحي الجبوري نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م. ميثم محمد حسون  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.صالح محمود سلمان  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.عمر حسام الدين صالل  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.مروه خالد جهاد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.محمد قيدار محمد صالح نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.نجدت ياشر مراد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.رواء عالوي كاظم نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.دفؤاد نوري سعيد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد خالد عبد الرحمن حسين طه نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.حسين علي عباس نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا. طارق عبدهللا العبيد نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 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
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
صالح كريم  اريبخت نيوژهم. ن نأب  

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيد حبيطة احمد نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.خاضر صالح بن محمد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.علي عبدالحسين علوان نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ادهام صالح محمود  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.قاسم محمد ياسر  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.ستيفن نهاد يلدا نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.محمد ناظم جياد دلي  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.عمار محمد خليل  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.سعد فاضل عبد القادر  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.منتهى فاضل عبد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.زينب عبد علي البرزنجي نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.صباح صليبي مصطفى نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.شيماء فاضل حمودي نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.نبراس طه خماس نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.سحر محمد سلمان  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د. انتصار عويد علي  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.علي حميد جبيل البديري  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.علي محمد رشيد نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.ميساء طه خماس نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.محمد غازي احمد علي  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.إياد كامل شعالن  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.فائزة عبد األمير نايف الهديب نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.علي حسين عبد المجيد نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 السيدة كالرا عبدالخالق ايشوع  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د. وجدان صبيح حسين  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.هناء قاسم مذبوب نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.اسيل ناجي فهد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.ثائر كرم جعونه  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.أمنه عبداالله حمدون  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا. اسماء حميد كمبش نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.م.د.أنور عباس مجيد نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م.ليلو دهام محمد سعيد  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.د.محمد رأفت بيومي  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د.اسراء فؤاد صالح نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 م.م. عبدهللا عدنان محمد نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

احلمدانية  جامعة  –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
 ا.د. ناهي عبد إبراهيـم  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

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

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

جامعة احلمدانية   –بكلية الرتبية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم  يشهد
  نأب

  

 املوسومة بـ قد شارك/ت يف الورشة العلمية
 احلمل التدرييب املفهوم واملكوانت

        1202 كانون الثاني 29الموافق  جمعةيوم الوالمقامة عن بُعد وذلك من 

 

 

  



 


