
 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

المستمر التعليم   شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م. مثال مبدر مصلح 

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  حاضرقد  
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م. محمد علي محمد سليمان 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
ايات حاكم الالمي  .م.م   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 االستاذة بان البدران

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل     

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا.م.د. حيدر عبد الكريم حسن 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م. رائد صبيح قرياقوس

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
حسن خضر رجب عبدللا . ا .م   

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 رياض احمد مكر

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 أ . د . أحمد صاحب كاظم

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق    

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
بكلوريوس - منتضر مبدر مصلح  

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه    

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 رهان هادي دحام

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م. م. وفاء يونس يحيى 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 مستشار التدريب الدولي محمد مجيد الشافي 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 بلسم وعدللا جرجيس

 
 

 املوسومة بـ  العلميةقد شارك/ت يف الورشة  
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 مهندس رضوان نوري خليل

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ريهام سالم خدر

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل     

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 عبدالسالم بدل صالح 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ر. ج. أ. وداد نعمان عبدالرزاق

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.د.لواء قيس جاسم 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 أ.م.د شذى فيصل رشو 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 احمد عباس فتاح

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا.م. ممتاز حازم داؤد الديوجي

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل     

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا. د. صباح مالك حبيب الشطي 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م. انس محمود رشيد عبود

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيد عادل عمر كتي 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 عادل عيدو حسن 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م. علي زين العابدين حيدر العزير 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق    

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 الطالب :محمد خالد محمد جاسم 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع تحديد    

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 نوال عبدالحميد احمد

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م. د. سرمد نبهان ياسين 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا د علي اسماعيل عبدللا الجبوري

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 صالح غانم محمود 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م. صفا احمد خليل 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيد . عبد الرزاق نائف حسين

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل     

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا. م. د. ايمان عبدللا عبد العالي اإلمارة 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م. اسعد احمد مقداد آل حسين

 
 

 املوسومة بـ  العلميةقد شارك/ت يف الورشة  
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 حنين لطيف فاضل 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيده زهراء عامر عيسى

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م. جنان هارون علي 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.بان عبد المسيح بدر 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل     

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 ا.م.هناء نافع عزيز

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م. م رسمي محمد فرحان هتيمي

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 أ.م.د. سعد رشيد يوسف

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 قاسم سلطان عبد

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.  شروق عبد السيد شبوط 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 مدرس مساعد سروه حسن عبدللا 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه    

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 د. دعاء رعد سلطان 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 صالح غانم محمود 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
االستاذ)م( الدكتور/ ضياء جرجيس يعقوب  

 السرياني 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 داود سليمان يوسف

 
 

 املوسومة بـ  الورشة العلميةقد شارك/ت يف  
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 خليل صبري خديده

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م. رياض ناظم حميد الدوري

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل     

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 السيدة زهراء عامر عيسى

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 البايولوجي صهيب احمد تركي 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م. م دعاء عبد الخالق حسين 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 األستاذ عصام الدين عقيل عبد الكريم

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م.رحمة صائل عبد

 
 

 املوسومة بـ  العلميةقد شارك/ت يف الورشة  
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 عواطف عقيل عبد الكريم عبدللا

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل     

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 الباحث محمود مصطفى حسن عبد التواب 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 أ.د. علي خضير جابر الركابي 

 
 

 املوسومة بـ  العلميةقد شارك/ت يف الورشة  
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 رعد خضر خديده درويش 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 م.م.رافد ياسين جاهل

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 عقيل عبد الكريم عبد للا الكويتي/مهندس 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
اشتقاق شبكة االودية مع تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

التعليم المستمر  شعبة  
 

 نجامعة احلمدانية أب –بكلية الرتبية  اجلغرافيةقسم  يشهد
 عقيل عبد الكريم عبد للا الكويتي/مهندس 

 
 

 املوسومة بـ  قد شارك/ت يف الورشة العلمية
تحديد اتجاه السيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةاشتقاق شبكة االودية مع    

2021اذار  15يوم االثنين الموافق  من والمقامة عن بُعد وذلك   

 

 

 
 



 


