
 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - نورا عبد الزهرة يونس هاشم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - مريم خالد نعيم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - صفاء طه سلطان خضر  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - فردوس قحطان حسين  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - هناء جالل مال هللا  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية التربية - حامدطالب عبيس  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - عذراء ضياء سعيد ابلحد  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - صدام محمد ياسين  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - علي حقي اسماعيل  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - نزال فتحي نزال علي  الى /

 مدانيةجامعة الح

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - ماهره بابير كلي  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - فضل هللا عباس إسماعيل محمد علي  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - مروان قاسم مراد  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة - سعدي موسى كاظم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - وضاح مروان بهاء  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - والء اسماعيل وادي  الى /

 جامعة الحمدانيه

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - رحاب هاشم كريم عبد الجبار  الى /

 جامعة الحمدانيه

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - فهد يونس خالد  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ة اإلدارة واالقتصادكلي - عبدهللا علي جميل موسى  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - نوري سعيد احمد  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - عفان قاسم عرب ابراهيم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - محمد  صالح مرعي حسن  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - اسم حسينهديل ج  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - راكان حيدر الياس  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - حاجم حماد غضيب  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - نزار الياس حسين  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - سارة صفاء سالم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 قتصادكلية اإلدارة واال - حارث عبدالباسط ابراهيم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - أيتاج رضا محسن  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - عبدهللا حسين جاسم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - يازي حسين هادي  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - قاسم علي أكبر ذنون يونس  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - محمد صالح احمد عمر  الى /

 معة الحمدانيةجا

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - محمد سلمان مخيلف  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - بسام عباس عبد  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - نور الدين نجم الدين عبدهللا  الى /

 جامعة الموصل

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 تصادكلية االدارة واالق - قصي فوزي عبدهللا  الى /

 جامعة االنبار

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - نعيمه بابير برهيم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - هيفاء حازم احمد  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - الرا فخري برو  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - ميالنو جمال حنا  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ة اإلدارة واالقتصادكلي - اراس خيري سليم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - حسين محمد حسن  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - آيات فارس خضر حاصود  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 / كلية اإلدارة واالقتصاد - علي نعمة احمد صالح  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - سلمى سعيد علي  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - رشا عادل بهنام  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - زينب صالح احميد  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية االدارة واالقتصاد - عبدالقادر عطاهللا حميد البيالوي  الى /

 جامعة االنبار

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 المعهد التقني الحويجة - قصي عبدالحميد عزيز  الى /

 الجامعة التقنية الشمالية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - كاظم حسين علي  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية التربية - ليزا باسل رشيد  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية التربية - نبأ محمد معيوف  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - فالنتينا ماجد يعقوب  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - نور منهل نجيب  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 المعهد التقني الحويجة - ياسين سليمان حمد خميس  الى /

 ةالجامعة التقنية الشمالي

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - نوار نبيل فرج  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - سمير امير عزالدين كاظم ولي  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية االدارة واالقتصاد - تبارك سعدي عجاج  الى /

 جامعة االنبار

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - سعدو حسنزينه   الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - فيصل حسين علي  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - ضحى سعيد حمود عدوان  الى /

 جامعه االنبار

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - مريم مسلم كريم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 المعهد التقني الحويجة - انور عبد عويد حسين  الى /

 الجامعة التقنية الشمالية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اإلدارة واالقتصادكلية  - غفران وعد ابراهيم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - علي اصغر محمد عباس محمد  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - رفل اسحق مارزينه  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - عبدالرحمن عواد علي  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ة/ المعهد التقني الحويج - بدر حسين احمد  الى /

 الجامعة التقنية الشمالية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - يوسف خالد نعيم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - علي حازم تقي  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - مهدي علي داود  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كلية اإلدارة واالقتصاد - رباح حماده خضر  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 قتصادكلية اإلدارة واال - عمر مشتاق دوهان محمود  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 / المعهد التقني الحويجة - م. مراد موسى عبد  الى /

 الشمالية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 / كلية التمريض - مرتضى جارهللا حمو  الى /

 جامعه الموصل

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة 
 كلية اإلدارة واالقتصاد - محمد عبد حمد حجيم  الى /

 جامعة الحمدانية

  

 

 (( تطوير مهارات كتابة السيرة الذاتية للخريجيين وطلبة المرحلة الرابعة )) 

 

 بالتعاون مع و شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة والتي اقامها)بصفة مشارك(  

 17/2/2022يوم الخميس ر قسم التعليم المستم

 

قسم التعليم المستمر  –تشهد رئاسة جامعة الحمدانية /مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 

الموسومة بـ الورشةمشاركتكم في   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 


