
 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

جمهورية الهند -الدكتورة جينيفررهبا  

 
 

 الموسومة بـ ت في الورشة العلميةحاضرقد 

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م. جليلة مارزينا افرام

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

كلية النور -الدكتورميسر قاسم الخشاب

 الجامعة

 
 

 الموسومة بـ في الورشة العلمية حاضرقد 

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.د. كوكب سالم محمد

 
 

 الموسومة بـ ت في الورشة العلميةحاضرقد 

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.م.مهند رمضان سفر

 
 

 الموسومة بـ في الورشة العلمية حاضرقد 

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م. د. نجالء سعد إبراهيم

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 المحامي محمد عدنان مطشر

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 د/ حسام رجب احمد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 اخالص قولو قاسم /طالبة

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  االنكليزيةاللغة قسم  يشهد

 وائل سالم عليوي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 انوار خزعل عبودي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 الطالب عبدالرحمن حسين عفر

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 المحامي محمد عدنان مطشر

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 مالك عبدالخالق طه

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 جنان سيدو كلي / طالبة

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م. قاسم سلطان عبد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 ا. م. هناء نافع عزيز

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م. م. أحمد أديب قنبر شهاب

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 المهندسة نور الهدى محمود غازي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.د حيدر ناجي مطلك

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.م أصيل داود سلمان

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 ا.م.د. ايالف رياض خليل

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 قاسم صفاء الدين داود حميد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيدة اطياف خيرالدين احمد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  االنكليزيةاللغة قسم  يشهد

 هاجر صادق عطية

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.م أمير جابر مشرف

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 ا.د. زينب هادي حسن

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيد حســـام حجي قاسم

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م. م. زهراء محرم سلمان سليمان

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م. إخالص خليفة حامد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  االنكليزيةاللغة قسم  يشهد

 ا.م نغم حازم كساب

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 دعاء رعد سلطان

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م. نوال حمدان محمود

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م. م. حامد محفوظ حامد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيدة انعام علي فتحي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 ُعال نجاح مهدي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.م سوزان سليمان مغديد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.احمد عباس علي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيدة رينا ابلحد حنا

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 االستاذة بان البدران

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 زبيدة احمد خليل

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 سبع خميس صالح

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 روجينا نبيل الياس

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 فائز حاجي سيدو

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 عبدالستار خلف حمد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  االنكليزيةاللغة قسم  يشهد

 احمد مجيد فرحان

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.م. زياد خلف حميد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.م. اسامة وائل سليمان

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 ياسين محمد المفرجي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.م رغده قرياقوس اسطيفو

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيدة ريتا سعد ججي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  االنكليزيةاللغة قسم  يشهد

 محمد كريم سلمان

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 د. محمد كريم سلمان

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 أحمد صبيح كنيج الالمي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 كاميران حسن رشو كريش

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيدة ساره جرجيس سفر

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.د حسين علي كاظم

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 هدى حكيم محمد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.م. عدنان عادل شهاب

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 محمد سعود الشيخاني

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 محمد ابراهيم حسين محمود

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 أ.م.د.نوري صابر محمد الزيباري

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 مرفت محمد عبدهللا

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 دالل بسام حازم

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 الفانا فاضل بطرس

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 ا.م عبد الجبار جاسم محمد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  االنكليزيةاللغة قسم  يشهد

 سفيان خلف الجبوري

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 الباحث رضوان شيخي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 صابرين فالح الطائي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 المدرب علي ابراهيم فاضل

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيدة حنين نوئيل شابا

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 الدكتور رضوان شيخي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  االنكليزيةاللغة قسم  يشهد

 امنة محمد أمين حاصود

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 عبير حسين ابوراس

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 لويزا بهنام عبوش

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.د. أمينة سلمان عبدالرزاق القيسي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 د.هدى علي مكطوف

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 عاصمة قاسم سمو

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 د. شفاء زعيبل جبر

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 د. شيماء هادي خضير

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 مدرس /جنان نجدت عبدالرحمن

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.د. أمينة سلمان عبدالرزاق

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 سناء صالح عبد علي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيدة نور صباح سليم

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 د. شيماء هادي خضير

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.م سهى عبد المحسن يحيى

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 حبيب طالل بهنان يعقوب

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  االنكليزيةاللغة قسم  يشهد

 د. محمد كريم سلمان

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 ا.م.د اسماعيل عبدالوهاب اسماعيل

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م م دلشاد كريم فرج

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيدة نور ايمن منهل سعدو

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيدة تمارا جمال الياس البركعي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م. أسامة سلطان عبد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  االنكليزيةاللغة قسم  يشهد

 م. م عبدالقادر سعيد عبد فيحان

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.م عبد الرحيم نوري حربي مخلف

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 مروة جاسم محمد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 الطالب مصطفى قاسم حسين

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 أستاذ معز عالقي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 الطالبة لبنى يوسف حنا

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 السيد إسماعيل سعدي عباس

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 د.سرمد جاسم محمد الخزرجي

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 م.د رسل يحيى جاسم

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

 نأجامعة الحمدانية ب –بكلية التربية  اللغة االنكليزيةقسم  يشهد

 اطياف خيرالدين احمد

 
 

 الموسومة بـ قد شارك/ت في الورشة العلمية

Defining Absurd through Waiting for Godot 

       1202 كانون االول 22الموافق  ربعاءيوم االمن والمقامة عن بُعد وذلك 

 

 

  



 


