
 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  علوم الرتبوية والنفسيةقسم ال يشهد 

 أ. م. د. احالم اديب داؤود 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    حاضرتقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  مساء يوممن التاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م. هالة اديب داؤود 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    حاضرتقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 وليد جاسم محمد داود الحلبوسي

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 أ.د. محمد عويد محمد

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د.احمد هاشم حميد العقابي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 أ.م.د.إطالل سالم حنا 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 الباحث رضوان شيخي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

مي عبد الكريم عبد الجبار  .م.م   

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 عماد عباس عبد الجبار 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م. آريان محمد حامد 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 فاطمه فاضل عباس /ماجستير 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

جرجيس  السيدة بلسم وعدهللا  

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 احالم ابراهيم الياس

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا. م. د. بسمة محفوظ البك 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

االء حسن عيدان .م.م   

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 االستاذة بان البدران

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.نجوان حسين نعمان 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيدة حنان عبدالجبار يوسف 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيد عماد عبد صالح 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

م.م. صالح كريم عبدهللا ماجستير طرائق 

 تدريس عامة 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م. ريم علي حسين 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.رنا فوزي يونان منصور 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د.عصام جاسم الخليفاوي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م عباس عدنان كامل الجنابي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

عيد جاسم سليم نجم .م. د  

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

االء سلمان خضير .م.م   

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 استشاري التدريب محمد مجيد السوداني

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م. دالل عبد الفتاح مالك 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م. هديل حازم سامي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

االء حسن عيدان .م.م   

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م. د. كوكب سالم محمد 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 أ.م.د.علي حسين احمد سليمان 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

سمير حنا بهنام شوشندي   م.  

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م. جنار كمال طيب

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م.رغد فالح حسن 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

د مصطفى العلي جدكتور ما  

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م. اسيا محمد حسن 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 رهان هادي دحام

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م. د أحمد جسام مخلف الدليمي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 األستاذ : محمد فياض مغير الشمري

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 عمر سعدون حمد 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 د. سلطان سعيد محمد الفزاري

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د. قاسم عباس عطية 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م فرح مؤيد عيسى 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 صالح حسن خالت 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د. مها وضاح عبد االمير

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيد عادل عمر كتي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م.آصاد خضير محمد صالح 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 نورالهدى فؤاد قاسم 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيد محمد بسمان علي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م. بهاء حميد عبد علي الجميلي

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 نشوان موفق طابور

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 مدرس مساعد خلدون احمد محمد

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 بن يوسف حنان 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م االء حسن عيدان

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م. رنا فوزي يونان منصور 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 مدرس/مثينة عبدهللا مصطفى البناء 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ياسمين سالم حسن رحمة هللا

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 مها صباح سعيد م.م. 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيدة زينب حسين شمخي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيد عماد صالح شحاذة 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

م خلدون احمد محمد ٠م   

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م. رؤى شاكر محمود 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.نجوان حسين نعمان 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 المهندس حسين كامل علي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 وداد نعمان عبدالرزاق 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 أ.د./ مني عبدهللا أحمد الشهيدي

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

١٣م.م والء عبد الكريم جعفر الموسوي   

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ابراهيم سالم نافع 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 صالح حسن خالت 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ط.ايه كاظم حسن 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م. هادي علي قريعه 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م بان فرج يوسف

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 د. كافي دنو بتي

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م عبد الغفور ردام كيطان 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.د. احمد سعيد رشيد الطائي 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 مصطفى مجبل حمد 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 حبيب حيدر مراد الحاجو 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 مبرمج اقدم رشا فالح حسن 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيدة ايمان كامل اسطيفان 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

جميلة حمران نامس  .م.د  

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيدة سوسن عبدالكريم سعيد البدران

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د.بكر عبدهللا خورشيد

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيدة هالة ناصر محمد

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.د. زينب هادي حسن

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 قاسم سلطان عبد

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 بالل توفيق يونس

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيدة بسمة باسم بشير 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 مرفت محمد عبدهللا 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 د. دعاء رعد سلطان 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 خلودة حميد حريش 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ط. علي حسن حنون 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ا.م.د.نسرين جواد شرقي

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 السيدة رينا ابلحد حنا 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 عبير سفيان فاضل العاني 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 سفيان خلف الجبوري 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 د. منال عبد الجبار السماك 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

لمى سعدون جاسم.أ. م. د  

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 الدكتور يوسف نوري حمه باقي

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 حبيب حيدر مراد )أستاذ ( 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 أ.م.د.سهى سعدون جاسم

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 االستاذ المساعد الدكتور ماهر منديل مهدي

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 أ.د. مظهر عبد علي

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 رامي نافع سليم / مدرس مساعد

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 ساني ايليا جرجيس حنينا /مدرس

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

 م.م. رافد ياسين جاهل 

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 جامعة احلمدانية 
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر
 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية قسم ال يشهد 

مرتضى عبدالرزاق مجيد .ا. م. د  

  

 املوسومة بـ  العلمية  الورشة يف    شارك/تقد  
 الشخصية واضطراباتها النفسية 

2021حزيران  14الموافق  االثنين  من مساء يومالتاسعة في تمام الساعة       

                                                       

  
 



 


