
 شهادة مشاركة
 رمضان إبراهيم فهمي السجاعي .االى / 

 طنطاا - نادى فنون كل الرياضه

  مدرب كاراتية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 sabreen mohammed sahib .مالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة

  التربية الرياضية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ا.د. زينب هادي حسن .ا.دالى / 

 التربية األساسية - الجامعة المستنصرية

  اللغة العربية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ا.د.ناهدة عبد زيد الدليمي .ا.دالى / 

 وعلوم الرباضة التربية البدنية - جامعة بابل

  االلعاب الفرقية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ابتغاء محمد قاسم .م.دالى / 

 كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضه - جامعة كربالء

  عام

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ابراهيم شوعي علي حكمي .االى / 

 عبدالعزيزجامعة الملك  - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  القانون

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 احمد حمزه حسن .م.مالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه - جامعة بابل

  عام

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 احمد سعيد رشيد الطائي .م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  يقسم علم النفس الرياض

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 احمد عادل عبود السيدالى / 

 كلية بالد الرافدين الجامعة - كلية بالد الرافدين الجامعة

  قسم إدارة اعمال

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 احمد عباس علي .مالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  قسم اللغة العبرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 اره زو محمود  خدر .م.مالى / 

 برلمان العراقي - البرلمان العراقي

  الرياضة والشباب

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 اسراء تلفان عناد .م.مالى / 

 كلية طب بيطري - جامعة بغداد

  احياء مجهرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 اسراء جعفر جابر السيدةالى / 

 هكليه التربيه البدنيه وعلوم الرياض - جامعة الكوفه

  التربيه الرياضيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 اسماء حاج جنيد السيدةالى / 

 كلية التعليم - جامعة غازي عنتاب

  قسم اإلرشاد النفسي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 اشواق محمد مطلك .ا.مالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  سم اللغة الروسيةق

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 اكرام يوسف عناد .م.مالى / 

 رئاسه الجامعه - جامعه بابل

  قسم االنشطه الطالبيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 الهام متي يعقوب .م.مالى / 

 كلية التربية - جامعة الحمدانية

  قسم الرياضيات

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 امل ادي بولص .م.مالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  اللغة السريانية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 امينه كريم حسين ا.م.دالى / 

 كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه - جامعة كركوك. كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه

  فرع األلعاب الفرديه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 انتظار فاروق الياس ا.م.دالى / 

 كلية التربية - جامعة الحمدانية

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ايمان نجم الدين عباس .ا.دالى / 

 كلية التربية الرياضية - جامعة السليمانية

  التربية الرياضية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ايناس احمد عزيم .م.دالى / 

 كلية التربية االساسية - ةالسليماني

  قسم التربية الخاصة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 إشراق غالب عودة ا.م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد

  قسم األلعاب الفردية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 إنمار ناطق غازي .مالى / 

 قسم هندسة االتصاالت - الجامعة التكنولوجية

  قسم هندسة االتصاالت

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أ.د أمجاد عبد الحميد بدر الماجد .ا.دالى / 

 كلية التربية االساسية - الجامعة المستنصرية

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أ.م.د سكينة شاكر حسن ا.م.دالى / 

 التربية االساسية - الجامعة المستنصرية

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أحالم صادق حسين ا.م.دالى / 

 التربية االساسية - الجامعة المستنصرية

  التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أحمد سالم احمد سليم .م.دالى / 

 كلية النور الجامعة - كلية النور الجامعة

  التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أحمد صبيح كنيج الالمي السيدالى / 

 كلية القانون - جامعة ميسان

  قسم المالية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أحمد محمد الخليفه السيدالى / 

 خريج - خريج

  إدارة األعمال

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أسماء شعبان سيد السيدةالى / 

 كلية التربية الرياضية للبنات - جامعة حلوان

  قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أشرف يوسف محمود .االى / 

 اإلمارات - مدرسة

  تربوي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أغاريد سالم عبدالرضا .ا.دالى / 

 كلية العلوم - الجامعة المستنصرية

  شعبة النشاطات الطالبية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أنور عباس مج ا.م.دالى / 

 للغاتكلية ا - جامعة بغداد

  قسم اللغة الفارسية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 أوفة محمد .االى / 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية - -الجزائر-جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 

  قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 بان البدران .مالى / 

 العلوم - البصرة

  وماتتكنلوجيا المعل

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 باهض ناهض حسون السيدالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة

  طالب دراسات عليا

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 بثينة حسين علي ا.م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  فرع العلوم الرياضية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 بسيم عيسى يونس ا.م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - اربيل-جامعة صالح الدين. 

  االلعاب الفرقية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 بالل توفيق يونس .م.مالى / 

 ادارة واقتصاد - جامعة الموصل

  الدراسات العليا

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 لسم وعدهللا جرجيسب السيدةالى / 

 كلية التربية - جامعة الحمدانية

  قسم الفيزياء

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 بهاء حميد عبد .مالى / 

 كلية العلوم اإلسالمية - جامعة األنبار

  قسم العقيدة والدعوة والفكر

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 بيداء طارق عبد الواحد .م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد

  فرع االلعاب الفردية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 تحرير ابراهيم اسماعيل .ا.مالى / 

 اللغات - جامعة بغداد

  النشاطات الطالبية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 تريز سعدهللا غنيم السيدةالى / 

 كلية التربية - ياضي العام السورياالتحاد الر

  قسم علوم اللياقة البدنية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ثامر حميد عالوي .م.مالى / 

 كلية العلوم اإلسالمية - جامعة الفلوجة

  قسم اللغة العربية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 جليلة مارزينا أفرام .مالى / 

 تربية - حمدانية

  علم نفس

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 حسام حسن تويج يدالسالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة

  التربية الرياضية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 حسين علي الوباري .االى / 

 كلية الشريعه - وزارة التعليم

  دراسات اجتماعيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 حميدة عبيد عبد األمير ا.م.دالى / 

 كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 حنان ياسين محسن .م.دالى / 

 التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم - جامعة بغداد

  قسم علوم الحياة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 حيدر حسن عبيد ا.م.دالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  قسم اللغة السريانية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 حيدر سلمان مظلوم السيدالى / 

 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  - جامعة الكوفة

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 حيدر محمود عبود محمد بني سعد ا.م.دالى / 

 جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

  االلعاب الفرقية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 خالد اسود اليخ .ا.دالى / 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة المثنى

  العلوم النظرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 خلف خديوى عبدالرحمن محمد .االى / 

 ٣ليسانس  - مدرب جيم

  حقوق

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 خلود محمد السقا .االى / 

 المعهد االعلى للرياضة و التربية - ضة و التربيةالمعهد االعلى للريا

  تربية بدنية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 د.سارة نعمت احمد .م.دالى / 

 مركز الوزارة - وزارة التعليم

  مركز الوزارة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 دنيا صاحب جمعه .م.دالى / 

 االولى تربية بغداد الرصافة - وزارة التربية

  ثانوية الفوز للبنات

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 رافد ياسين جاهل .م.مالى / 

 كلية الفقه - جامعة الكوفة

  قسم الفقه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 رامي وفاق السيدالى / 

 ال توجد - الجامعة المغربية لكرة القدم

  تدريب رياضي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 رفل موفق عبدالهادي .م.دالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  قسم اللغة الفارسية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 رقية عبد علي خيون السيدةالى / 

 كلية التربية - جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات

  قسم اللغة العربية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 رقيه حمزه كناوي .مالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه - جامعة كربالء

  قسم االلعاب الفرقيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 رمزي سليم النعيمي .م.دالى / 

 الفنون القتالية - االتحاد الدولي لرياضات قوة الرمي العربية

  قوة الرمي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 رنا علي مجيد ا.م.دالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  قسم اللغة الفارسية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 رواء عالوي كاظم .ا.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بابل

  فرع العلوم النظرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 روضة فهد البستكي السيدةالى / 

- - - 

-  

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ريتا يوسف يونا السيدةالى / 

 كلية علوم اارياضة - علوم الرياضة

  قسم التدريب

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ريم محمد الزبيدي السيدةالى / 

 كليه التربيه - جامعه الملك عبدالعزيز

  قسم لغه انجليزيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 رينا ابلحد حنا السيدةالى / 

 التربية - الحمدانية

  اللغة االنكليزية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ريهام صالح جبار .م.مالى / 

 الهندسة - الجامعه التكنولوجية

  هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 زيان جمال عثمان .مالى / 

 كلية التربية - جامعة جيهان/أربيل

  التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 زيان عبدهللا على ا.م.دالى / 

Salahaddins university - Education college 

Chemistry department  

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 زيد سالم حسن السيدالى / 

 التربية - اعدادية خانكي

  كليزيةاللغة االن

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 زينب حسين شمخي السيدةالى / 

 معهد طبي - دائرة صحة البصرة معاون طبي

  قسم صحة مجتمع

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 زينب صباح ابراهيم .ا.مالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة البصرة

  فرع العلوم النظرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 زينب عبد الرحيم اسماعيل كاظم .م.مالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى

  قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 زينب عبد علي البرزنجي .ا.دالى / 

 التربية - جامعة كويه

  التربية الرياضية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 زينب فاضل الثواب .االى / 

 كلية الزراعة - جامعة الملك فيصل

  قيم علوم التغذية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 زينب ناظم شاكر .م.مالى / 

 كلية التربيه للبنات - جامعة الكوفه

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ساره سالم عبدالكاظم السيدةالى / 

 كلية الصيدلة - جامعة الزهراء للبنات

  قسم الصيدلة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 سرمد جاسم محمد الخزرجي ا.م.دالى / 

 االداب - تكريت

  االجتماع

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 سرمد سعيد شكر .م.دالى / 

 رئاسة الجامعة - جامعة بغداد

  قسم النشاطات الطالبية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 سعد منعم النعيمي الشيخلي .ا.دالى / 

 كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد

  وحدة االنشطة الطالبية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 سالم ناجي محمد السيدالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  م اللغة االسبانيةقس

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 شيالن حسين محمد ا.م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة السليمانيه

  قسم التديس

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 صبا ياسين فتحي السيدالى / 

 دارية لنادي الصقور الجوي نينوىرئيس الهيئة اإل - رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الصقور الجوي

  رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الصقور الجوي نينوى

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 صباح صليبي مصطفى .ا.دالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  قسم اللغة االنحليزية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 صباح عبدهللا ابراهيم ا.م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - ةجامعة البصر

  فرع العلوم التطبيقة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 صفا سالم راضي .م.مالى / 

 قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية

  قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ضحى اسماعيل خليل السيدةالى / 

 كلية الحله الجامعة - كلية الحله الجامعة

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ضرغام جاسم محمد النعيمي .ا.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  األلعاب الفرقية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عائشة عبيد سعيد الدرمكي السيدةالى / 

 كلية التربية - جامعة اإلمارات

  متخرجه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عبد الغفور ردام كيطان .م.مالى / 

 المديرية العامة لتربية ديالى - وزارة التربية العراقية

  متوسطة البحر الهادئ

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عبدالباسط علي األدماوي .االى / 

 اإلدارة - شركة قوة المثالية

  مكتب المدير

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عبدالرزاق وهيب ياسين ا.م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديابى

  الشؤون العلمية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عبدالفتاح بن موسى الهوساوي السيدالى / 

 التربية البدنية - وزارة التعليم

  التربية البدنية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عبدهللا موسى كاظم السيدالى / 

 اآلداب - جامعة الكوفة

  اللغة العربية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عبدالهادي حميد مهدي التميمي .ا.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد جامعة

  االلعاب الفردية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عبدالودود احمد الزبيدي .ا.دالى / 

 كلية التربية البدنية - جامعة تكريت

  الفوقية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عبير داخل حاتم ا.م.دالى / 

 بغداد - بغداد

  االلعاب فرديه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عبير سفيان فاضل العاني .االى / 

- - - 

-  

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عصام البوعاليي .االى / 

 وزارة التربية الوطنية بالمغرب - وزارة التربية الوطنية بالمغرب

  أستاذ التربية البدنية والرياضية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عصام جاسم الخليفاوي ا.م.دالى / 

 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم - جامعة بغداد

  قسم علوم الحياة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عالء عزيز يوسف .م.مالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 علي ابراهيم فاضل .مالى / 

 االداب - مدرسة

  علم النفس

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 علي حسن حصاف .االى / 

 سوريا -خريج معهد تربية رياضية  - سوريا -مديرية التربية و التعليم 

  التوجيه الرياضي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 علي عبدالهادي الكرخي ا.م.دالى / 

 مركز الوزاره - عليموزاره الت

  مركز الوزاره

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 علي مجيد عبد الحسين .م.مالى / 

 كليه الهندسه الخوارزمي - جامعه بغداد

  شعبه النشاطات الطالبيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عمر ابو التمن .ا.دالى / 

 علوم الرياضة - جامعة بغداد

  علوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 مر فاضل عمرع .م.دالى / 

 مدير شعبة االنشطة الطالبية - كلية القلم الجامعة

  قسم التربية الرياضية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عمر محي الدين  عبد  الرزاق .م.مالى / 

 كلية التربية الرياضية - جامعة الحمدانية

  قسم التربية الرياضية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 عمر ياسين حسين السيدالى / 

 ال يوجد - ال يوجد

  ال يوجد

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 غيداء سالم عزيز .ا.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  فرع االلعاب الفردية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 غيداء محمد حسون .م.دالى / 

 معهد اإلدارة الرصافة - الجامعة التقنية الوسطى معهد االدارة الرصافة

  تقنيات اإلدارة الرياضية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 فاتن رشيد حميد .ا.مالى / 

 صحيه والطبيهكليه التقنيات ال - الجامعه التقنيه الوسطى

  قسم تقنيات المختبرات الطبيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 فادية عبد الحسين كاظم .م.دالى / 

 التربيه البدنية وعلوم الرياضه - الجامعة التقنية الوسطى

  وحدة النشاط الرياضي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 فاطمة حسن حسون ا.م.دالى / 

 وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  - جامعة البصرة

  قسم النشاطات الطالبية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 فاطمة حسن محمد .مالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة البصرة - جامعة البصرة

  ٣العلوم 

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 فاطمة عبد مالح .ا.دالى / 

 لرياضة للبناتالتربية البدنية وعلوم  - جامعة بغداد

  العلوم النظرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 فردوس مجيد امين .ا.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى

  علوم النظرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 فرقد عبدهللا محمد جبر الحميري .م.مالى / 

 كلية الصيدلة - كلية الصفوه الجامعة

  لحاسباتقسم هندسه ا

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 قاسم سلطان عبد .االى / 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية - جامعة كركوك

  قسم اللغة العربية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 قاسم عباس عطية ا.م.دالى / 

 قسم الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية

  قسم الهندسة الميكانيكية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 اسريقاسم محمد  .م.مالى / 

 ةيالحلة الجامعة األهل ةيکل - ةيالحلة الجامعة األهل ةيکل

  اضةيوعلوم الر ةيالبدن ةيالترب

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 كاظم موسى كاظم .مالى / 

 بدنية وعلوم الرياضهكلية التربية ال - جامعة الكوفة

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 كافي دنو بتي .م.دالى / 

 كلية العلوم - جامعة دهوك

  قسم علوم الحاسبات

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 كوثر محمود حسن الدراوي .ا.دالى / 

 التربية - االمارات

  يةالترب

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 الرا عالء حسين السيدةالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بابل

  التربية الرياضية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 لطيف محمد مهدي السيدالى / 

 كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه - جامعه بابل

  البدنيه تربيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 لقاء علي النداوي .م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد

  قسم االلعاب الفرقية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 لمى ابراهيم عزيز .م.مالى / 

 مام الكاظم عليه السالمكلية اإل - كلية اإلمام الكاظم عليه السالم

  قسم علوم القران

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 لمى سعدون جاسم ا.م.دالى / 

 كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية

  قسم اللغة العربية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 لمياء حسن محمد الديوان .ا.دالى / 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة البصرة

  العلوم النظرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ليلى فاضل حسن .ا.مالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  قسم الغة االسبانية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 لينا صباح متي ا.م.دالى / 

 كلية التربية االساسية - الجامعة المستنصرية

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ماهر عبد اللطيف عارف .ا.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى

  فرع العلوم النظرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 محمد السيد عسكر ا.م.دالى / 

 التربية الرياضية - اسيوط

  قسم علم النفس الرياضي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 دمحمد رائد محم السيدالى / 

 مركز خدمي - وكالة تنوير نيوز

  قسم اإلعالم

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 محمد سعد حنتوش .م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  فرع االلعاب الفردية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 محمد قاسم محمد ا.م.دالى / 

 قسم الهندسة الكهروميكانيكية - الجامعة التكنولوجية

  قسم الهندسة الكهروميكانيكية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 محمد مجيد السوداني .ا.مالى / 

االكاديمية االوروبية للدراسات  - البورد االوروبي للتدريب واعداد القادة في المملكة المتحدة

 المتخصصة

  التدريب والبحوث

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 مرتضى جاسم نعمة السيدالى / 

 كلية اإلمام الكاظم - كلية اإلمام الكاظم عليه السالم

  قسم الفكر اإلسالمي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 مرتضى عبدالرزاق مجيد ا.م.دالى / 

 كلية التربية - جامعة دهوك

  اريخالت

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 مروه سيد عبد الفتاح .االى / 

 كليه تربيه رياضيه)بدنيه( - جامعه السادات

  شعبه عامه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 مصطفى حمودي مزهر السيدالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى

  شعبة اإلعالم

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 زيمصطفى عماد ألع السيدالى / 

 كلية العلوم االسالميه - جامعة ديالى

  قسم علوم القرأن

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 منى رجب الشاعرى .االى / 

 كلية القانون - مؤسسة العدل

  قسم القانون

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 مني عبدهللا الشهيدي .ا.دالى / 

 الطب البيطري - بحوث الصحة الحيوانية معهد

  البكتريولوجي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 مهربان احمد كريم .م.دالى / 

 مدرسة اعدادية الزهراء المهنية - وزارة التربية

  قسم التعليم المهني

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 مي عبد الكريم عبد الجبار .م.مالى / 

 قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية

  قسم هندسة الليزر

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 مياسة عبد علي كاظم سبتي ا.م.دالى / 

 الكلية التربوية المفتوحة - مديرية تربية النجف االشرف

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ميس علي محمود ةالسيدالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بابل

  القسم العام

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ناسك محمد فرج مصطفى .مالى / 

 المعهد التقني بكرجو - الجامعة التقنية السليمانية

  قسم الزراعة المحمية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 مشكورنجاة باقر  ا.م.دالى / 

 كلية العلوم للبنات - جامعه بغداد

  العماده

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 نجدت ياشر مراد .ا.دالى / 

 اللغات - بغداد

  اللغة التركية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 نجوان حسين نعمان .مالى / 

 قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - تكنولوجيةالجامعة ال

  قسم هندسة االلكترونيات البصرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ندى نبهان اسماعيل .ا.دالى / 

 التربيه البدنيه وعلوم الرياضة - بغداد

  العلوم النظرية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 نسرين جواد شرقي ا.م.دالى / 

 اتكليه التربية للبن - جامعة بغداد

  علوم تربويه ونفسيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 نشأت عزيز عباس .م.مالى / 

 دائرة التربيه البدنيه والرياضه - وزارة الشباب والرياضه

  قسم االنديه الرياضيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 نغم حاتم حميد ا.م.دالى / 

 كلية الطب البيطري - جامعة بغداد

  نشاطات الطالبيةقسم ال

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 نورالهدى فؤاد قاسم السيدةالى / 

 كلية التربية - جامعة الحمدانية

  قسم الرياضيات

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 نورة محمد عليان البشري السيدةالى / 

 ال يوجد - ال يوجد

  ال يوجد

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 نورس أحمد الموسوي .م.دالى / 

 قسم القانون - كلية المستقبل الجامعة

  قسم القانون

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 نورس محمود سبع .م.مالى / 

 تربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد

  تربيه البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 نوره عامر عليوي ناصر العنزي .م.مالى / 

 كلية التربية االساسية - الجامعة المستنصرية

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 هاجر عباس علي بخيت السامرائي السيدةالى / 

 علوم االسالميه - جامعه ديالى

  علوم قرأن

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 هبه علي شمخي .م.مالى / 

 تربيه البدنيه وعلوم الرياضه - جامعة ذي قار

  علوم تطبيقية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 هدى محمد سليمان .م.دالى / 

 الهندسة المعمارية - الجامعة التكنولوجيااألنشطة

  األنشطة الطالبية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 هدى هادي ابراهيم السيدةالى / 

 اضية وعلوم الرياضةالتربية الري - جامعة بابل

  رياضة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 هديل داهي عبدهللا الحيالي ا.م.دالى / 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  األلعاب الفرقية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 هديل عادل كمال .ا.مالى / 

 كليه اللغات - جامعة بغداد

  قسم االسباني

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 هشام علي حسين ا.م.دالى / 

 اللغات - بغداد

  الروسي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 هناء نافع عزيز .ا.مالى / 

 التربية - الحمدانية

  الفيزياء

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 هند طه احمد .م.مالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  قسم اللغة التركية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 هند محمد امين ا.م.دالى / 

 كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه - جامعه الكوفه

  تربيه بدنيه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 وداد نعمان عبدالرزاق السيدةالى / 

 كلية العلوم - خريجة جامعة بغداد

  علوم األرض

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 وفاء حسين عبد االمير .مالى / 

 كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد

  قسم العلوم النظرية/ كلية التربيه البدنية وعلوم الرياضه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 وفاء زلوف .االى / 

 مهتمة - مهتمة

  مهتمة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 ولديوسف تواتي السيدالى / 

 معهد التربية البدنية والرياضة - الجزائر

  التدريب الرياضي النخبوي

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 وليد خالد همام .ا.دالى / 

 كليه التربيه االساسيه - معه الموصلجا

  التربيه البدنيه وعلوم الرياضه

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة
 وليد رشيد عبدهللا .م.مالى / 

 كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية

  قسم هندسة البيئة

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة 
 يسرى عبد الستار خلف .م.دالى / 

 كلية اللغات - جامعة بغداد

  قسم اللغة األلمانية

 الرياضة صحة للجميع

 بالتعاون مع قسم التعليم المستمرقسم النشاطات الطالبية و والتي اقامها

 صفة مشارك.وب 16/6/2021 األربعاءيوم  

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

 مشاركتكم في الورشة االلكترونية الموسومة بـ

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

التعليم المستمرقسم   

 


