
 شهادة مشاركة

 م.د. كوكب سالم دمحم)ادارة الحوار( 

 رئاسة الجامعة \وحدة تمكٌن المرأة

 

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 م. دمحم عالء الدٌن كشمولة 

 معاون العمٌد للشؤون العلمٌة\لٌة التربٌةك

 

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 م.م. عدنان عادل شهاب 

 قسم اللغة االنكلٌزٌة \كلٌة التربٌة

 

بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ: قد شارك/ت    

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

تمر قسم التعلٌم المس –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 م.م. سارة عبد الرحمن خضر 

 قسم اللغة االنكلٌزٌة \كلٌة التربٌة

 

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:  

 ء واجحات مشروع وسا

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

عد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌةمسا  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 رٌنا ابلحد حنا 

 قسم اللغة االنكلٌزٌة \كلٌة التربٌة

 

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:  

 مشروع وساء واجحات 

 اية الموهوبيه رعتمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

المستمر قسم التعلٌم  

 



 شهادة مشاركة

 لوٌزا بهنام عبوش 

 العمادة \كلٌة التربٌة

 

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –اسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشهد رئ

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 م.م. رغدة قرٌاقوس اسطٌفو 

 للغة االنكلٌزٌةقسم ا \كلٌة التربٌة

 

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –ون العلمٌة تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤ

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 حنان عبد الجبار 

 قسم الوثائق \كلٌة التربٌة

 

:قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ    

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

مصطفى خزعل ٌاسٌن  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 لندا سلٌمان 

 مكتب المعاون االداري\كلٌة التربٌة

 

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه راة وتمكيه الم والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

التعلٌم المستمرقسم   

 



 شهادة مشاركة

 أ.م. د. بكر عبد هللا خورشٌد 

 االعالم \رئاسة الجامعة

 

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 أ.م.د. فاتنة الشوبكً 

 االعالم \ة الجامعةرئاس

 

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –لشؤون العلمٌة تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة ل

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 م.م. دمحم طالل ٌونس 

 قسم اللغة االنكلٌزٌة \كلٌة التربٌة

 

ورشة الموسومة بـ:قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في ال    

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

دكتوراألستاذ ال  

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021س يوم الخمي

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

م التعلٌم المستمر قس –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه ه المراة وتمكي والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –اعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مس

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و المقامة حضوريا بالتعاون مع وحدةو

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

امعة للشؤون العلمٌةمساعد رئٌس الج  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

شة الموسومة بـ:قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الور  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

توراألستاذ الدك  

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

التعلٌم المستمر قسم  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه المراة وتمكيه  والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

سم التعلٌم المستمرق  

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –د رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساع

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و مقامة حضوريا بالتعاون مع وحدةوال

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

عة للشؤون العلمٌةمساعد رئٌس الجام  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –شهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة ت

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

الموسومة بـ: قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

راألستاذ الدكتو  

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

تعلٌم المستمر قسم ال –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه مراة وتمكيه ال والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

التعلٌم المستمر قسم  

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و امة حضوريا بالتعاون مع وحدةوالمق

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

للشؤون العلمٌة مساعد رئٌس الجامعة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –د رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشه

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

لموسومة بـ:قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة ا  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

د شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:ق  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

لٌم المستمر قسم التع –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه اة وتمكيه المر والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

لتعلٌم المستمرقسم ا  

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –ٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئ

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و ة حضوريا بالتعاون مع وحدةوالمقام

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

لشؤون العلمٌةمساعد رئٌس الجامعة ل  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشهد 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

وسومة بـ:قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الم  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

عل ٌاسٌن مصطفىخز  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:قد   

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

م المستمر قسم التعلٌ –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه و تمكيه المراة والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

علٌم المستمرقسم الت  

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –الجامعة للشؤون العلمٌة  تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و حضوريا بالتعاون مع وحدةوالمقامة 

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

ؤون العلمٌةمساعد رئٌس الجامعة للش  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –اسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشهد رئ

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

ومة بـ:قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموس  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

ٌاسٌن مصطفى خزعل  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

رك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:قد شا  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

المستمر قسم التعلٌم  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

ٌم المستمرقسم التعل  

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –لجامعة للشؤون العلمٌة تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس ا

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و وريا بالتعاون مع وحدةوالمقامة حض

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

ن العلمٌةمساعد رئٌس الجامعة للشؤو  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –ة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشهد رئاس

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

ة بـ:قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسوم  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

اسٌن مصطفىخزعل ٌ  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:قد شارك  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

مستمر قسم التعلٌم ال –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 اية الموهوبيه رعتمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

المستمر قسم التعلٌم  

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –امعة للشؤون العلمٌة تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الج

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و يا بالتعاون مع وحدةوالمقامة حضور

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

العلمٌةمساعد رئٌس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشهد رئاسة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

بـ:قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة   

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

ٌن مصطفىخزعل ٌاس  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ: قد شارك/ت  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

تمر قسم التعلٌم المس –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 ة الموهوبيه رعايتمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

لمستمرقسم التعلٌم ا  

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –عة للشؤون العلمٌة تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجام

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و بالتعاون مع وحدة والمقامة حضوريا

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

علمٌةمساعد رئٌس الجامعة للشؤون ال  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة

 

  

 قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ:

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –معة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة تشهد رئاسة جا

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ٌاسٌن مصطفى  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 



 شهادة مشاركة 

 

  

:قد شارك/ت بصفة )مشارك/ة(  في الورشة الموسومة بـ  

 مشروع وساء واجحات 

 رعاية الموهوبيه تمكيه المراة و والمقامة حضوريا بالتعاون مع وحدة

  28/11/2021يوم الخميس 

قسم التعلٌم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانٌة /مكتب مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 بان:

 

 األستاذ الدكتور

مصطفى خزعل ٌاسٌن  

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  

 جامعة الحمدانٌة

 قسم التعلٌم المستمر

 


