
 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.د. انيس بهنام نعوم   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م. محمد علي محمد سليمان    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. م. زهراء محرم سلمان    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  حاضرتقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 وسن محسن حازم الرواس   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

السيدة مسرة خالص افرام    

 سيمون 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.م.هناء نافع عزيز   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.سمير حنا بهنام شوشندي    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 مهند رمضان سفر   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.بان عبد المسيح بدر   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.دينا فهمي كامل    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.جليلة مارزينا افرام    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م.رغده قرياقوس أسطيفوا    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. م. أحمد عامر حسين    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

نغم حازم كساب .ا.م      

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. د. كوكب سالم محمد   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 علي اسماعيل عبدهللا   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 نادية شاكر جمعة    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.بان عبد المسيح بدر   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 
 المدرس سمير حنا بهنام شوشندي

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 قاسم خالد حسن    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. علي حسين حازم   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

افراح عبد القادر جاسم .م.م      

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. م. أحمد عامر حسين    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

محمد ياسين طه السيد   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 مروه امجد محمد

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 أ.م.د بشرى حبيب احمد    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 السيدة )نور ايمن منهل(   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اللغة االنكليزية قسم  يشهد 
 السيدة وسن محسن حازم  الرواس 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 أ. ايمن سعود محمد    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. د. إبراهيم حسن ياسين    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. م. ساره عبدالرحمن خضر    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

مدرس مساعد ميسم طارق     

 محمود

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 هدية حجي حسن ميرزا    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م. اسعد حمد مقداد آل حسين

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ميسم طارق محمود   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 محمد فتحي شوقي   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ايلين جورج زكو    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م زهراء جارهللا حمو   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 السيدة نادية شاكر جمعة    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. زياد انور محمود   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 االستاذ حسين علي محمد    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.م زهراء محمد كاظم   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

ايلين جورج زكو/مساعد    

 مدرس 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

نور طالل اسماعيل .م.م      

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.د.جميلة حمران نامس   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 االنسة بسمة باسم بشير    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 السيد فراس فواز جاسم   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

مدرس مساعد ميسم طارق     

 محمود

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 ا.م.د.عدنان هادي موسى    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م. م عمر سيف الدين داود    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 السيدة ذكرى محمود أيوب    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 السيدة نوهارة ايشو اندريوس    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 السيدة ندى صباح سعيد   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 بسمة باسم بشير    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

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

 م.د.كوكب سالم محمد    

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
Teaching of Writing in English   

 2021  شباط   20املوافق السبت  وذلك يوم  واملقامة عن بُعد  
 

 

 

 
 



 


