
 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. فتحي طه مشعل الجبوري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ حاضرقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. د. رحيم  رويح  حبيب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ حاضرقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. م. د.فاتن موفق فاضل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م صبا حازم صديق

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.هناء نافع عزيز

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 عمار عبود خضير السهيل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م زهراء جارهللا حمو

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د.قحطان حميد كاظم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 محمد فتحي شوقي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 سمير حنا بهنام شوشندي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د فاطمة جاسم خريجان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 الدكتور ولديوسف تواتي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د.فاتن سعيد جرف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 وداد نعمان عبدالرزاق

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د. علي صباح جميل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدرس المساعد علي حسين عواد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. سنان عبد الحسين علي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د.قحطان حميد كاظم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.مترجم .رغده قرياقوس اسطيفو

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
حسن/ المدرس نيعزالد نينجم الد  

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د رياض جمعه حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.جليلة مارزينا افرام

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. نجالء متي اسحق

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 استشاري التدريب محمد مجيد الشافي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م د ازهار ازهر محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 مدرس المساعد رشا عباس اسيود

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 احالم اديب داؤد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدرس / هيفاء عبد الرحمن ابراهيم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. د عالء كاظم عرموط الياسري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. م. د. صبا زكي محمود العباجي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 منتصر عويد سلمان عبيد ال ربيع

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.عصام عبد الرزاق عبد االمير

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. محمود عبدهللا رمضان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 وجدان خضير بدر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د. محمود عبدهللا محمد المفرجي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د. رائد فائق عبدالجبار

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م زينب فائق محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. ياسر طه خليل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د.فتحي طه مشعل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. رياض ناظم حميد الدوري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 السيدة ثراء الزم سلطان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.بان عبد المسيح بدر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م عبدالحسين ماجد محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 زهراء سعد وحيد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 حبيطة احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.احالم صالح وهب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.حيدر توفيق صالح

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.رافد ياسين جاهل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د. ياسر محمود وهيب المكدمي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 زينب صالح مهدي  / معلم جامعي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م .م مصطفى رياض الفركاحي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدرس سمير حنا بهنام

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. د. مهند ياسر العوادي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. م. د. صبا زكي محمود العباجي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م نغم حازم كساب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د ربيع حازم سلمان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. مؤمن ناطق صالح

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م مروه هادي صبر عبد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د.ليلى عبدهللا مصطفى

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.ايمان محمد شريف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د سعد منعم النعيمي الشيخلي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. مها مجيد عنبر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 الدكتور عبدالباسط عباس محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.امل فتاح زيدان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدرس المساعد راجحة محمود شهاب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. د. عايد متعب تركي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د. محمد وليد عبد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د. محمد علي مال هللا الراشدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م. مروة محمود عبدهللا المفرجي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. ضرام موسى عباس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. وصف مهدي يونس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م سفانه احمد داود سليمان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. أسامة محمد طاهر ويس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د بسمة توفيق صالح

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م جاسم كشيش زويد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.علي عبد الرضا إعالن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د. زكريا بدر فتحي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. م. منال عبدالفتاح محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 الدكتور علي عبدالرضا علي الخالدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 استاذ مساعد دكتور عمار مثنى جميل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المعلم احمد حسن حميد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. ربى جاسم محمد أسماعيل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدرس /هيغاء عبد الرحمن ابراهيم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. مساعد نداء إبراهيم مهدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.حليمة هنيش

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م. ماجد مدحت سعيد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. هدى فيصل محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. اسامة ليث محمد فائق

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م وسام صبار بريسم الحمداني

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 عدنان هادي موسى

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د حازم موسى عبدحسون العامري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدرس منال صادق حمودي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. مصطفى اسماعيل شكري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.فرح طارق سعيد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أستاذ مساعد خولة احمد محمد سعيد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د. خالد احمد عيدان سلطان الحديدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د انتظار فاروق الياس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.مصطفى رياض محمد الشاهين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د. سماح احمد كاظم الجبوري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م. رشا عادل نجم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د.ريم محمد طيب الحفوظي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.رنا ربيع عزيز

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د.د.رنا سالم محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د.شيماء هاشم عبدالرحمن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م ليليان رضوان سالم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 نزيهة سلطان احمد العاشور

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.هدى يونس خليل الراوي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. باهرة محمود جعفر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. االء حميد صالح

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 وجدان خضير بدر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.هناء سالم ضايع

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د وسام فالح جابر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ازهار ناظم رحيم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 استاذ مساعد عباس علي حسين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د. شمال يونس عبدالهادي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. د. اسراء هاشم سعدون

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 زينب عادل رشيد البياتي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 السيد / عماد أحمد إبراهيم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.رابحة محمد خضير

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 طالبة ماجستير سلفانا فارس خضر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.نور مهدي فاضل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م رؤى عباس اسيود

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د مشتاق عبد الرضا ماشي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د وسام فالح جابر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 االستاذة بان البدران

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. ياسين خضير حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 وجدان خضير بدر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 باسمة احمد عبد الهادي سليم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 الباحث محمود مصطفى حسن عبد التواب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د.عمار شهاب احمد الجبوري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 رهان هادي دحام

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 هاجر وجدي شاكر السيدة هاجر العباجي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د.هدى شاكر علي يوسف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 مخلد عباس محمود

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م لبنى يوسف حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 انتصار صابر نوري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 نور عامر محمد علي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 سرى سالم حامد / مدرس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا د. اسيل جليل كاطع

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د عبدالهادي حميد مهدي التميمي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ د جميلة هزاع رشيد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.مودة محمد سليمان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م نورا مجيد علي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. روعه بهاء الدين محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 دفاتن سعيد جرف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د علي خليفة العبادي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
Shaymaa K N Alzamili 

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ادريس محمد نوري محمود / أستاذ مساعد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م م مصطفى رياض ادريس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ر.م.أ فاطمة محمود شهاب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م هدى احمد فيروز

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م ساره احمد مهدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.عائشة ادريس عبدالحميد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د. سميه طاهر صيهود

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 اسماعيل عبدال حسو مصطفى

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د علي عبدالزهرة كاظم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.حوراء قاسم حامي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د. احمد سعيد رشيد الطائي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 قاسم سلطان عبد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م د.صابر طه ياسين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 عالء عبدالسادة محمد

 

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. د. سماهر محي موسى

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 االستاذ صالح محمد صالح الدماعين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د معتز صباح احميد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د. فيحاء عبدالخالق يحيى

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د. هند علي حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. إكرام حازم خليل عموري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ط.د.بلحرب  خيرة

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.فاتن نوري عبد حسين مالعبد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د إيمان سهيل سالم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. دعاء رعد سلطان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. يونس سعود علوان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د.وسن جاسم محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د.سعد نصيف جاسم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 مثنى جاسم محمد/استاذ مساعد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د. مروان نجاح مهدي البالم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. أمين غانم محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د حيدر كاظم حمود

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 االستاذة نايت مرزوق غنية

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م. غيداء محمد عبدالعزيز

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م احمد علي حسين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. د. عزاوي مصطفى حادي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا .د علي عطشان خلف المشرفاوي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د. عامر عباس رمضان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د. سحر احمد ناجي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. أموش عبد القادر محمود

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 رشا شاكر محمود  مدرس مساعد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.عماد عبدالعزيز يوسف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.غصون مزهر حسين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. مها رحيم سالم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
د.تغريد محي الدين موسى -استاذ مساعد  

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.احمد حسين عبد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.يسار صباح جاسم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 مريم خالد جمال النعيمي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د عبدالهادي حميد مهدي التميمي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 عبير سفيان فاضل العاني

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د رحاب لفته حمود الدهلكي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.محمد علي عباس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. محمود عمر عساف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.بيادر عبد الجبار علي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 مرفت محمد عبدهللا

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 محمود صبحي محمود / مدرس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م أحمد كنعان حسين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د.ماجدة جاسم حسين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د.منى عباس احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د. جوالن روكان نايف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د. زينب هادي حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. أمل إبراهيم عزيز

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. محمود صالح عبد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. م. د. لمى عبد المنعم بكر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د.سمر رحيم الخزعلي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م. اسراء خالد أحمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د. عدنان خلف سرهيد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د. حسين مردان عمر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د.غادة قحطان حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.محاسن احمد حسين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.ميمونه عبد الكريم بكر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 الباحث زكرياء قزيبر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 االستاذ الدكتور لطيف هاشم كزار

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د.نزار حسين النفاخ

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د شيماء فاصل مخيبر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
د االستاذ المساعد الدكتورة نادية حميد عب

 عون

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د .سعد محمد خضير

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م داليا فاروق عبدالكريم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 سرمد جاسم محمد الخزرجي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. د طه خلف محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. رانيا محمود عبد المنعم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.دء رغد جمال مناف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د. وسام عبدهللا جاسم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.بشرى نعمة راشد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م بدور محمد داود

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. د. بيمان جالل احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.نبراس فوزي جاسم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 سبع خميس صالح

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د. وسام عبدهللا جاسم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.احمد حمزة الشمري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. عهود عبد الرحمن محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م محمد قحطان حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدرس االء وضاح ثابت

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د محمود مصطفى حسن عبد التواب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 الدكتور بن ساسي رضوان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 عبدالستار خلف حمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د.بيداء محمود احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د أحمد عباس فاضل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. مها رحيم سالم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. هدى عبدعلي حطاب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 وجدان خضير بدر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.ياسر احمد ميكائيل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ياسين محمد المفرجي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.ثامر حميد عالوي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م كرار فالح هادي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د. رضوان محمد مصطفى

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د.رنا عبد المالك سليمان / مدرس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د لمى عبدالعزيزمصطفى مصطفى

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 عقيله طارق عبود العبادي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.عمر شاكر شفيق

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.بيداء طاهر سيه

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 محمد علي شلب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 نور علي مجهول

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د. ابراهيم خليل ابراهيم الحديدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.اسماء عبد عون شياع

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د ايناس عماد عبد المنعم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. شيرين ياسين قاسم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 عمر صالح محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د. ضمياء عبد الرزاق خضير

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. د. نمير أمير الصائغ

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 زهراء كاظم حبيب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. منتظر منيب حسون الخفاجي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د.أريج أحمدحسين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدقق. محمد حسن عباس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م د نواف غازي عبود التمي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.انهار محمدعلي حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. د. حسين جبر وسمي الشمري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م براء جعفر عزيز

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 هدى حكيم محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.عائشة ادريس عبد الحميد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 السيدة نداء عبد محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 السيدة رواء فهمي عباس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.ازهار غازي مطر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. د. أحمدناطق إبراهيم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. فينوس مبثم علي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د. محمد سالم احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د. شفاء مهدي صالح

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م أبي معاذ محمد يونس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د. رحيم رويح حبيب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 محمد سعود الشيخاني

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د. يونس تركي محمود

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. م. د. حيدر سليم حسين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.انهار محمدعلي حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م. هاني احمد ابراهيم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 السيدة نادية عادل سعيد  مدرس مساعد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. د. مزهر كاظم كعيبر المهداوي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. شيماء هادي خضير

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د. حسين حبيب مصطفى العزي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 .ا.م.د.سؤدد سلمان احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. زهراء كاظم حبيب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د. نور ضياء الدين محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. أمينة سلمان عبدالرزاق

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د.غيداء سلمان محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د. فاضل عليوي عطية الربيعي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د. لمى فائق احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. مرتضى عبد علي فرحان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 شوخان امين احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 مساعد فرج خليل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 السيدة نسرين سليمان امير

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. محمد كريم سلمان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا . م . د . رغد عبد النبي جعفر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د غسان عبد صالح

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. محمد رسول مكي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. اضواء ورور نعمة

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. أحمد رعد صالح الجنابي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. د. مثنى احمد محمد طيب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د.زينة جميل يوسف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. معز بن الساسي بن محمد عالقي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.محمد زغلول سعيد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د.منى عباس احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د.نسرين فالح حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م رواء محمد جرجيس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدربة نهاد احمد حجاب عالوي الجنابي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 مدرس عذراء سلمان احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ناديه رسول مكي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. عمار داود غالي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. وعد حسين شالش الجميلي.

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 حسين رسول مكي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ. م. د. حوراء محمود مراد الحسيني

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د. سوسن كمال احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.أنوار مجيد سرحان السوداني

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د. ميثم غازي عبد الرزاق

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د. خمائل شاكر الجمالي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المشاور القانوني. آمال حسين هاني

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا د مهدي حسن سهيل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د مي علي عزيز

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 محمد لطف ّللاه عيسى

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 مدرس مساعد رنا عبدالواحد جاسم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د امنة حسن نيازي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.نهى عبدالمنعم شهاب

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د. غانم مديح فرمان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د.اشرف محمد شريف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 رغد عبدالكريم احمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.د.ابتسام حمود محمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 سهير عبد الهادي مهدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 خلود صالح مبارك مسعود علي بن عمرو

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 استاذ مساعد سناء حسين خلف

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 الدكتور رابح بحشاشي ابن مصطفى

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.بثينه عبد العزيز حسن المكدمي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدرس المساعد زينة عبد الكاظم داوي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د. علياء سليم كاظم الشمري

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د. وفاء كاظم جاسم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د. منذر خضر المهتدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د. منذر خضر المهتدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 نادية عادل سعيد مدرس مساعد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.د أمجاد عبد الحميد بدر الماجد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.ليث عصام مجيد العبيدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د. ايمان مزهر ناصر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 مدرس.  أمل صاحب مهدي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.عبيرسالم خليل

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 استاذ مساعد رافد موسى عبد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. م. هند فائز آل مجيد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. وسن وديع اسكندر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م.محمود شاكر محمود

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م. عمار رائد محمد ثامر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا. م. د بلقيس عبد حسين

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 نوره عامر عليوي ناصر العنزي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. هديل صبار حمد

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. د. عبدالستار سالم سعدون البياتي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م وقيه رافد شاكر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 مدرس هديل غالب عباس

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د.حيدر محسن سلمان

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 أ.م.د. رياض عبد ابراهيم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 ا.م.د.ايمان عبد الرحمن حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 د. هبة ضعضع

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م. محمد محمود خليل الشرابي

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.م ليليان رضوان سالم

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م.د. لمى خيري حسن

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 م .شيماء حامد جبر

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 المدرس سيناء احمد جارهللا

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر شعبة  
 

 ناحلمدانية أبجامعة  –بكلية الرتبية قسم العلوم الرتبوية والنفسية  يشهد
 االستاذة نايت مرزوق غنية

 
 

 يف الندوة العلمية املوسومة بـ شارك/تقد 
 دعم وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة تربواًي، نفسيًا، وبدنياً 

 2222من شباط  22املقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق 
 

 

 
 



 


