
 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.د. ولٌد احمد سلٌمان

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 ا.م.د.احمد هاشم حمٌد العقابً

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 االستاذ المساعد باسمة فارس دمحم

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

ًا.م.د.علً عبدالهادي الكرخ  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 أ.م.د. معاذ دمحم ٌعقوب

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 ا. م. سناء خضر ٌوسف

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

افع عزٌزهناء نأ.م.  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 ا.م.د.نوري صابر دمحم الزٌباري

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 د. احمد سالم احمد سلٌم

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م . مٌسم رعد ٌوسف

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

وقًدمحم فتحً ش  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 السٌد مصطفى موفق كردي

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 أ.م.د.إخالص سعدهللا احمد الراوي

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

نورة عبد الزهرةالطالبة   

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

شٌماء حاتم احمد م.  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

نور باسم عبد هللا .م.م  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 حمٌدي حمود حسٌن الزبٌدي

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

نرٌمان بابٌر كلً  .طالبة  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م. ابتسام اسماعٌل حنا

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 السٌد:عادل عمر كتً

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.د. اثٌر عٌدان خلٌل

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

أحالم حنون شنٌن.ا.م   

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م. لندا طالب امٌن

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 بسمة باسم بشٌر

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

نغم حازم كساب .ا.م  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 المدرس حسٌن علً محٌسن

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 الباحث رضوان شٌخً

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.م. احمد صالح ٌونس

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 د.امل محسن علً

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 هبة ابراهٌم علً

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

عمر سٌف الدٌن داود.م. م   

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

زبٌدة دمحم ابراهٌم .ا.م  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

عبدالناصر عبدالستار حسٌن .م.م  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.بان عبد المسٌح بدر

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 ستٌفن نهاد ٌلدا

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

ثمان /مدرسعدي دمحم صالح ع  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 د.ساره نعمت احمد

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.م. دمحم احمد سلٌمان

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

. د. كوكب سالم دمحمم  

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 ا.د.رائدة داؤد محمود

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  /تشاركقد 
  ظاهرة االنتحار

 2021 تشرين االول 18املوافق  االثننياملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد
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