
 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.د.ازهار عباس عاشور

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  حاضرتقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم االمقامة عن بُعد 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.اريان محمد حامد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  حاضرتقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم االمقامة عن بُعد 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 د.ثريا احمد خالص

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 استشاري التدريب محمد مجيد السوداني

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 يوسف جاسم محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 نشوان موفق طابور

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. حال نزار محمد فاضل

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. م. ريدير رفيق محمدصالح

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د. مها وضاح عبد االمير

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. داليا اردال علي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. رؤى عبد الجبار حامد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 مصطفى فاضل حسن البياتي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أحالم حنون شنين

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 انهار عائض سند الرشيدي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م.مؤمن ناطق صالح

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 السيدة رينا ابلحد حنا

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. مروان محمد السكران

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
م. الدكتورة لقاء خليل اسماعيل يحيئ 

 الغزالي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 شيماء عبدالكريم محي الدين

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. مها محي علوان

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. مالحظ احمد منذر جاسب

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.بايلوجي زهراء محمد جبر محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 د.رباب ناظم خزام العكيلي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د. بسمة اسماعيل حسين ويسي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 د. عبدالحافظ مأمون ناجي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
یمراد یديفائزه س  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا م د سهاد ساعد صاحب

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 نجاح عايض الرشيدي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. ياسر حسين محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 سيف جبار جاسم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م. د.كارزان توفيق محمود

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
تقني تحليالت مرضية. وسام محمد محيسن 

 نايف

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.د/ وفاء عبد الغني

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.د.يعرب سعد عبد الجليل الكعبي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. فاضل عبد حرجان

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 السيد حميدي حمود حسين

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 السيدة حنان عبدالجبار يوسف

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. آمنة زكريا صديق

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 الباحثة بتول عبدالكريم األسعد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م.د.خالد حيدر عبد علي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ساره عصام يلدا

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 لندا سليمان داود/ رئيس مالحظين فنين

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 وضحة عصيد كمر البدري

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م شنه جبار فتاح

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا. م. د سوالف حامد تيموز

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 مروة صبحي ابراهيم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
Marwa Subhi Ibrahim 

Faezeh saidimoradi 

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ. د./ مني عبدهللا أحمد الشهيدي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 شهله محمد سعيد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م.د ايمان جبار عبد الحسن الكعبي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
حسن ابراهيم عباس / قسم تقنيات 

 ميكانيكية

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
ديسع نيمحمدام ه/ گوالل ەديالس  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 سمير حنا بهنام شوشندي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 محمد فتحي شوقي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 االستاذ الدكتورة اخالص قنبر جاسم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 نجوى صابر مجيد/استاذ

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 لندا سليمان داود/ رئيس مالحظين فنين

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. كوكب سالم محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. ريم عالء الدين جميل

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 صبا صباح سعيد كتي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 .مروان شعالن احمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. اسيا محمد حسن

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 استاذ دكتور/ مني عبدهللا أحمد الشهيدي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 محمد محمود محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 هشام عبد الستار داود/ دكتور مدرس

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
م. الدكتورة لقاء خليل اسماعيل يحيئ 

 الغزالي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 نورالهدى فؤاد قاسم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م.سراب عبد الستار محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 مدرس كوردو اوميد حمة عزيز

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م سارة بشير احمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م.د.زيتون عبدالرضا الخفاجي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 مروة صبحي ابراهيم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا. م. د سوالف حامد تيموز

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د.بكر عبدهللا خورشيد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا د فالح حسن شري

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د. ليلى عبد الستار صادق

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ممرض فني  احمد زايد عبدعلي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. كوفةند ياسين صابر

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 السيدة مالذ محمد عبيد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
ديسع نيمحمدام ه/ گوالل ەديالس  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 االستلذ الدكتورة اخالص قنبر جاسم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 لندا سليمان داود/ رئيس مالحظين فنين

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا د منذر عبد الجليل محمد علي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م.رافد ياسين جاهل

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا م حسن خضر رجب عبدهللا

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 د. كافي دنو بتي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 صالح حسن خالت

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. اسماء صالح علي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 صبا قاسم  حسن

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
محمد نينورالد منيا.م.د.ه  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م. جالل عمر احمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.ندى حسن محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ذو الفقار علي زكر

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. كوفةند ياسين صابر

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م ميادة حسن مرهج

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 احصائي صالح عبد الرسول جبار

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 د.م.رجاء صدام جبر

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.د.ماجد خليف الكمر

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 دكتوره / فاتن أبوعزيزة محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م.د.وداد محمود عباس

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 مرتضى فليح حسن

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ .م  بان شهاب احمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م احمد مصطفى احمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 د. هند كرم عبد السالم سرور

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م زهراء مرتضى محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 د. مصطفي محمد عراقي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.د.سيماء عبد الستار محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م زينب فائق محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م.د نوري صابر محمد الزيباري

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ. م. د فاتنة محمد حسين

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.د. اوان كاظم عزيز

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. هناء قاسم مذبوب

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م.د.محمد علي عباس

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.د.جابر حسن هرم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 معاون بايولوجي احمد سعاد شكور

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م.د.رائدة محمد نوري الوزان

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ايمان شكور احمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. ليلى نامق سالم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 دكتوره نيره محمود االطفيحي

Mahmoud Alatfeehy 

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د. روژگار بايز سعيد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
عثمان عبدهللا هڵۆم.ه  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
مها رشاد بسيوني .د  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 هيمن غازي ظاهر / مدرس

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
عائشه مطر خلف شاطي.م.م   

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
خيرية عبد الجليل محمد علي .د .م .ا  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م.د.أزهار عبد األمير سوسة

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 حسين ناصر خلف السلمان

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.د.رجاء صدام جبر

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 نوركريم جبار

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 هديل زهير محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ. م. د. خيرية عبدالجليل محمدعلي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 دلير امين صابر

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 نسرين حسن عزيز

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
الهام متي يعقوب .م. م  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.د.حسين علي احمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
نيام یعل ستانيا.م.د.کو  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ميادة حسن مرهج

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. علي نعمه حسن األعرجي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 د. بهروز محمد صالح احمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د تحرير عبد الرحمن مصطفى

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. زهراء نوح فتحي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء المقامة عن بُعد وذلك يوم ا
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. م الهام متي يعقوب

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 لقاحات كورونا ومضاعفاتها بين الحقائق والشائعات 

 2021 حزيران 1الموافق لثالثاء وذلك يوم ا المقامة عن بُعد
 

  
 



 


