
 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م.م.سارة غانم سعدون  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  حاضرتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م.م.رشا رعد هادي  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م.م زهراء جارهللا حمو  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شارك/تقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  ا.د امال نوري بطرس  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  ت/ شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م.د.حكمت شريف مصطفى  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م. م الهام متي يعقوب  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م.بدريه سليم موسى  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  وفاء يونس يحيى  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 
المشاور القانوني احمد شهاب    

  احمد حمادي

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م.م. هدى ضاري ساطع  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  رينا ابلحد حنا  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م. هدى يونس نجم   

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  شهله محمد سعيد  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م. آريان محمد حامد  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  ا.م.د نوري صابر محمد الزيباري  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 
 یمدرس مساعد. باوان مصطف  

  عبدالرحمن

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 
  ر. ج. أ. وداد نعمان عبدالرزاق  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 
  مترجم.رغده قرياقوس اسطيفو  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م.م. ايالف سليمان خليل  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 
  د. خالد عبد الحفيظ محمد حمد  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

م ي سل هحم ليا.م. هوزان جل     

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  ا.م.د نوري صابر محمد الزيباري  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  ظافر صباح ياسين  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 
  د. مرتضى البشير عثمان االمين  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 
  المدرس  :  الهام احمد حسين  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  ا.د امال نوري بطرس  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

م يسل  هحم ليا.م.هوزان جل     

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  زينب حسن مطر  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية شاركتقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 نجامعة احلمدانية أب  –بكلية الرتبية  الرايضياتقسم  يشهد 

  م.م.رافد ياسين جاهل  

 
 

 املوسومة بـ  يف الورشة العلمية  شاركقد  
   End Note   كتابة وفهرسة المراجع باستخدام برنامج

 2021أاير    24واملقامة عن بُعد وذلك يوم االثنني املوافق  
 

 

 

 
 



 


