
 شهادة مشاركة
 احمد عبودي حسين مدرس دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أحمد وليد عبدالرحمن أ.د. الى / 

  عميدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 معيرش توفيق ابن محمد طالب دكتوراه الى / 

  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية - 3الجزائر

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28الرياضة.للفترة جمعية رواد علوم 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مدرس مصطفى طالب دكتوراه الى / 

  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية - االغواط

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبد المنعم احمد جاسم الجنابي استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد كاظم خلف استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اسيل جليل كاطع استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ندى نبهان اسماعيل استاذ دكتور الى / 

  تربيه بدنيه - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وسن جاسم محمد استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبدهللا نوري انيژ استاذ مساعد الى / 

  التربية االساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 امال نوري بطرس استاد الى / 

  التربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حسن صالح مهدي استاذ الى / 

  التربية للبنات - الكوفة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هدى شهاب جاري استاذ الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حسام عبد محي استاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حسنين عبد الواحد شعيلة استاذ مساعد دكتور الى / 

  تربية بدنيه وعلوم رياضة - جامعة القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عامر عبد المجيد عبد الرحمن استاذ مساعد الى / 

  العلوم - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلمية مساعد رئيس الجامعة للشؤون  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ابتسام اسماعيل حنا مدرس الى / 

  االدارة واالقتصاد - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ابتسام حيدر بكتاش ا د الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ابراهيم فيصل خلف استاذ مساعد دكتور الى / 

  الرياضةالتربية البدنية وعلوم  - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ابراهيم نضير ابراهيم استاذ دكتور الى / 

  التربية االساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اثمار علي كاظم مدرس دكتور الى / 

  تقنيات المختبرات الطبيه - كليه الحله الجامعه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اثير عبدهللا حسين استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احالم اديب داؤد استاذ مساعد الى / 

  التربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد ثامر محسن استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد ذاري هاني أ.م.د الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد زكريا محمد السيد دكتور الى / 

  كلية التربية الرياضية - حلوان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد زياره بجاي مدرس دكتور الى / 

  إعدادية الكاظمية للبنين - مديرية تربية بغداد الكرخ الثالثه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد عبد الزهره عبد هللا استاذ الى / 

  التربيه البدنيه وعلوم الرياضه - جامعه القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد عبودي حسين مدرس دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد عريبي سبع مدرس الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد علي عبدالحسن معلم جامعي الى / 

  تربيه رياضيه - ميسان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد عناد جرجيس مدرس دكتور الى / 

  التربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد فاضل علي الشبكي م.م الى / 

  تربية رياضة - مدير عامة لتربية نينوى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد مؤيد حسين استاذ مساعد الى / 

  التربية االساسية - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ادريس احمد كريم استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية والعلوم الرياضية - السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ازهار عبدالوهاب محمد جبر مدرس دكتور الى / 

  تربية - ميسان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 استاذ متمرس دكتور وديع ياسين التكريتي استاذ متمرس الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - كلية القلم الجامعة -اكاديمية البورك للعلوم

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اسراء فؤاد صالح استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اسراء كامل حسن مساعد مدرس الى / 

  التربية البدنية وعلوم رياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اسماء منذر دالل م.م الى / 

  بابل - كلية المستقبل الجامعة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اسماعيل ابراهيم محمد استاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اشراق علي محمود استاذ الى / 

  الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم  - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اصيل داود سلمان مدرس مساعد الى / 

  تربيه بدنيه وعلوم الرياضه - كليه المعارف الجامعه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اعتدال سلمان عريبي التميمي مدرس دكتور الى / 

  كلية الحلة الجامعة - كلية الحلة الجامعة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 افراح عبد القادر عباس مدرس دكتور الى / 

  التربيه للبنات - القادسيه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 االء عبد الوهاب علي استاذ الى / 

  التربية البدتية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ميابراه یسعد نێحس رۆاالستاد الدكت االستاد الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - اربيل -الدين صالح

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 االستاذ.... راضي رشيد الجبوري استاذ الى / 

  كلية االعالم - العراقية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 الدكتور علي راضي عبد الحسين م.د الى / 

  وزارة التربية - وزارة التربية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 الدكتور نبيل خليل الشمري استاذ مساعد الى / 

  التربية االساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 المدرب الطيار صبا ياسين فتحي م. م الى / 

  البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

الجامعة للشؤون العلميةمساعد رئيس   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 الهام علي حسون مدرس الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 امل صابر علي استاذ دكتور الى / 

  التربيه البدنيه - السليمانيه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 امينه كريم حسين أ. م د الى / 

  التربيه البدنيه وعلوم الرياضه - كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ايات علي كاظم مدرس مساعد الى / 

  االدارة واالقتصاد - كلية الحلة الجامعة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 اياد محمد حسين استاذ مساعد الى / 

  مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية - بابل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ايالف ربيع عباس استاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية البدنيه وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ايمان نجم الدين عباس استاذ الى / 

  التربية الرياضية - السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ايناس خالد رشد مدرب العاب الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 إبتسام حيدر بكتاش ا د الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 إقبال عبد الحسين نعمة استاذ الى / 

  للبناتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 إنتصار رشيد حميد استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 إيمان محمد عبد علوان مدرس مساعد الى / 

  اآلداب - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فضيلة عرفات محمد استاذ الى / 

  كلية التربية للعلوم اإلنسانية - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أحالم دارا عزيز استاذ مساعد الى / 

  كليةالتربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سندس عبد القادر عزيز استاذ الى / 

  كلية التربية للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي جواد عبد استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بابل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سكينة شاكر حسن استاذ مساعد الى / 

  التربية االساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي صيهود محمد استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عماد عادل ابوالهيل استاذ مساعد الى / 

  الرياضةالتربية البدنية وعلوم  - البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مثنى صفاء جاسم محمد الحربي أستاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية العلوم اإلسالمية - الجامعة العراقية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 يسرى حسون استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية التربية للبنات - جامعة القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أثير خليل ابراهيم استاذ مساعد دكتور الى / 

  المديرية العامة للتربية الرياضية - وزارة التربية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أحالم صادق حسين الخفاجي أستاذ مساعد الى / 

  التربية االساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أحمد رعد إبراهيم أستاذ مساعد الى / 

  التربية األساسية - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أحمد عبداالمير شبر أستاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أحمد محسن عليان مدرس مساعد الى / 

  كلية العلوم السياسية - جامعة النهرين

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أحمد وليد عبدالرحمن أستاذ دكتور الى / 

  الرياضةالتربية البدنية وعلوم  - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أسعد طارق أحمد أستاذ دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة المثنى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أمجاد عبد الحميد بدر أستاذ الى / 

  كلية التربية االساسية - الجامعة المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أمل حسن طاهر استاذ مساعد الى / 

  االداب - واسط

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28رواد علوم الرياضة.للفترة جمعية 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

الدكتور األستاذ  

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أمين عطا حسن استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة واسط

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أنتصار كاظم عبد الكريم أستاذ الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أنس عبد الستار عيد مدرس مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة  االنبار

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 آرام طه زنكنه مساعد مدرس الى / 

  المشرف التخصصي الرياضي - وزارة التربية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 بان جوني البدران االستاذة الى / 

  العلوم - البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28رواد علوم الرياضة.للفترة  جمعية

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 بان عدنان محمد امين استاذ دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 براء عدي عبد العكيلي الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 بسام خلف سليمان استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 بسيم عيسى يونس استاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  - اربيل-صالح الدين 

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 بشار محمد زناد  الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 بيباك محمد علي خان استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - سليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 بيداء محمد ضياء جعفر مدرس مساعد الى / 

  كلية الحلة الجامعة االهلية - كلية الحلة الجامعة االهلية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 تغريد عبدهللا أحمد أستاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية االساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نێحسن حس اينهت مساعد استاذ الى / 

  كلية التربية البدنية والعلوم الرياضة - السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ثامر تركي مناع مدرس دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 جاسم جابر محمد أستاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 جاسم محمد نايف الرومي أستاذ دكتور الى / 

  البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

الجامعة للشؤون العلميةمساعد رئيس   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 جاسم نافع حمادي مدرس مساعد الى / 

  كلية المعارف الجامعة - ...............

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 جسام محمد صالح سليمان مدرس الى / 

  التربية األساسية - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 جمعه محمد عوض استاذ الى / 

  كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه. - جامعة األنبار.

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 جميلة حمران نامس دكتور مدرس الى / 

  االدارة واالقتصاد - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حاتم شوكت ابراهيم استاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حازم علي غازي استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضية الميكانيكا  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حامد محمد عماش مدرس الى / 

  الرياضةالتربية البدنية وعلوم  - كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حسام محمد جبار مدرس مساعد الى / 

  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حسناء ستار جبار أستاذ الى / 

  تربيه رياضية - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حسين حبيب مصطفى استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية الزراعة الحويجة - جامعة كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حسين شفيق شواني استاذ مساعد الى / 

  وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  - السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حسين مردان عمر استاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حسين قيشف نيحس استاذ مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حمودي عصام نعمان أستاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حميد أحمد محمد أستاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حنان على حسنين استاذ الى / 

  حامعة حلوانالتربية الرياضية بنات  - حلوان جمهورية مصر العربية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حيدر باوه خان احمد أستاذ مساعد الى / 

  كلية التربية االساس - كرميان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حيدر جبار عبد استاذ مساعد الى / 

  التربية للبنات - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حيدر صبيح نجم التميمي استاد مساعد دكتور الى / 

كلية التربية البدنية وعلوم  - ميسان.كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

  الرياضة.جامعة ميسان

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حيدر محمد مصلح استاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 خالد اسود اليخ أستاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - المثنى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 خليل ابراهيم عبودي  الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 باسم سامي شهيد استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - ذي قار

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 امينة سلمان عبد الرزاق مدرس الى / 

  االعالم - كلية دجلة الجامعة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 أسامة عبد المنعم جواد أستاذ الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بابل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 جمال ناصر حسين مدرس دكتور الى / 

  كلية التربية/ قسم العلوم التربوية والنفسية - الجامعة المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 جمعه محمد عوض استاذ الى / 

  كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضه. - جامعه األنبار.

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حسين خزعل محمد استشاري الى / 

  تربية - أكاديمي ومعالج نفسي

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سرمد مكي محمدغريب مدرس الى / 

  العلوم - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 شفاء زعيبل جبر مدرس دكتور الى / 

  التربية - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي عبد الكاظم عوده مدرس دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضية الميكانيكا  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فارس سامي يوسف شابا أستاذ دكتور الى / 

  وعلوم الرياضة التربية البدنية - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مطلب محمد اريکام مدرس الى / 

  هالزاع - ليارب -نڕصالح الد هجامع

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ليث اسماعيل صبري محمد استاذ الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مهدي كزار دعيمي مدرس الى / 

  كلية العلوم - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نعيمة زيدان خلف استاذ مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هدى محمد سليمان مدرس الى / 

  هندسه العماره - التكنولوجيه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 امجد علي فليح مدرس الى / 

  كليةالتربيةالبدنيةوعلوم الرياضة - جامعة كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 جمال شكري بسيم استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رواء صفاء عباس مدرس دكتور الى / 

  العلوم - القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبدهللا عيسى حسين مدرس الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي حميد عبد الكريم م.د الى / 

  رئاسة الجامعة - العراقية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي عبد الكاظم عوده مدرس دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عماد عادل ابوالهيل استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فادي محمد الكبي أ.م.د الى / 

  كلية التربية - جامعة االداب والعلوم اللبنانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فالح هاشم فنجان استاذ مساعد دكتور الى / 

  الرياضةالتربية البدنية وعلوم  - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 دعاء محب الدين احمد مدرس دكتور الى / 

  كلية المعارف الجامعة - كلية المعارف الجامعة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 دكتور ازاد علي حسن مدرس الدكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضه خانقين - گرميان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عمر ميدالور كر مدرس الى / 

  ةيالترب - جامعة سوران

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 دنيا نجاة رشيد استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية والعلوم الرياضية - السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 دنيا نجاة رشيد صالح استاذ مساعد الى / 

  والعلوم الرياضيةالتربية البدنية  - السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلمية مساعد رئيس الجامعة  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رافد حبيب قدوري استاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رافد عبد الحسن عبد الزهرة مدرس مساعد الى / 

  اكاديمية الفنون الجميله - مديرية تربية بابل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رائد مهوس زغير أستاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ربيع حازم سلمان استاذ مساعد الى / 

  التربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رجاء عبدهللا بشير مدرس الى / 

  التربية - الحمدانيه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رشا رعد هادي مدرس مساعد الى / 

  كليه التربيه - جامعه الحمدانيه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رشا عباس اسيود مدرس مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رشا قيدار عبد الحميد مدرس الى / 

  التربية للبنات - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رنا تركي ناجي استاذ مساعد الى / 

  التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رؤى عباس اسيود مدرس مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 رياض عبدعلي السعيد مدرس دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ريفان سعيد ايشوع مدرس مساعد الى / 

  التربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مطلب محمد اريزان مدرس مساعد الى / 

  ەشقالو يهالترب - ليارب -نيصالح الد هجامع

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زيد سامي ياسر م.د الى / 

  التربية المفتوحة - مديرية تربية النجف االشرف

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زيدون جواد محمد أستاذ دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زينب جوني كوطي مدرس الى / 

  ع. الشعب للبنات - تربية بغداد الرصافة االولى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زينب شهاب حامد استاذ مساعد الى / 

  العلوم - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زينب عبد الرحيم إسماعيل كاظم مدرس مساعد الى / 

  تربيه بدنيه وعلوم الرياضة - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زينب قحطان عبد المحسن استاذ مساعد الى / 

  التربيه البدنيه وعلوم الرياضه للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زينب محمد نايف مدرس مساعد الى / 

  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زينب ناظم شاكر مدرس الى / 

  التربية للبنات - كوفه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زينب هادي حسن استاذ دكتور الى / 

  التربية األساسية - الجامعة المستنصرية.

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زينه خالد جاسم استاذ مساعد دكتور الى / 

  التربيه البدنيه وعلوم الرياضه - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 زينه عبد السالم استاذ مساعد الى / 

  التربيه البدنيه وعلوم الرياضه للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ساره نزار سعدون مدرس جامعي الى / 

  التربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ساهرة رزاق كاظم استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ستيفان ججو كرش مدرس مساعد الى / 

  التربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سحر حر مجيد أ.م.د الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سحر زهير بهنام مهندس الى / 

  التربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28رواد علوم الرياضة.للفترة جمعية 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

الدكتور األستاذ  

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سربست ناصر أحمد مدرب مساعد الى / 

  تربيه - سوران

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سرمد جاسم محمد استاذ مساعد دكتور الى / 

  االداب - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سعد سعدون جواد أستاذ مساعد دكتور الى / 

  الصيدلة - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سعد عباس الجنابي ا.د الى / 

  التربيه البدنيه وعلوم الرياضه - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سعد منعم النعيمي الشيخلي ا.د الى / 

  كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سعدهللا عباس رشيد كورةچي أستاذ الى / 

  التربية البدنية و علوم الرياضة - اربيل -جامعة صالح الدين 

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سالم عبدالنبي ثجيل استاذ مساعد دكتور الى / 

  تكنولوجيا النفط - التكنولوجيةالجامعة 

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سماح هادي الربيعي م.م الى / 

  قانون - 0

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سمير حنا بهنام مدرس الى / 

  كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سمير راجي عبيس ا.د الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سناء صالح عبد علي مدرس الى / 

  االداب - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سهام حمود صابط أ.م.د الى / 

  قسم االشراف االختصاصي - المديرية العامة لتربية البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سهى سعدون جاسم أستاذ مساعد الى / 

  للبناتكلية التربية  - الجامعة العراقية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سوزان سليمان مغديد مدرس مساعد الى / 

  معهد خبات التقني - جامعة اربيل التقنية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سوسن علي محمود استاذ مساعد الى / 

  كلية النمربص - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سيران ستار صالح استاذ الى / 

  العلوم - كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28علوم الرياضة.للفترة  جمعية رواد

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

الدكتوراألستاذ   

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سيف علي محمد استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة سامراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 سيف فارس ناجي مدرس مساعد الى / 

  رئاسة الجامعة - جامعة القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 شاهين رمزي رفيق استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 شكري شاكر فالح أستاذ دكتور الى / 

  الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم  - جامعة البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 شهاب احمد حمود مدرس الى / 

  كاية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 شهد هيثم شيت مدرس مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 شيالن حسين محمد ا. د الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 شيماء حارث محمد استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية التربية للبنات - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 شيماء علي لعيبي مدرس دكتور الى / 

  كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 صادق جعفر صادق استاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية االساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 صبا ياسين فتحي الجبورب م.م الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 صفاء صاحب نايف مدرس الى / 

  التربية االساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 صفاء كلظم راضي مدرس مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية - جامعة القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 صون كول بالل مراد مدرس الى / 

  تربية البدنية والعلوم الرياضية - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ضحى عبد الهادي عبد الجبار مدرس الى / 

  علوم - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ضياء صالح خضر طالب دراسات الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ضياء صبحي كاظم مدرس مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 معيرش توفيق بن محمد طالب دكتوراه الى / 

  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية - 3جامعة الجزائر 

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 طارق أحمد ميرزا أ. د الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عادل تركي حسن الدلوي استاذ الى / 

  الرياضه كلية التربية البدنية وعلوم - القادسيه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عايد كريم الكناني استاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عباس خضر حمزه مدرس دكتور الى / 

  كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه - القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عباس خليل محمد مدرس مساعد الى / 

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة - كلية الصفوة الجامعة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 قادر ديعباس مج م.د الى / 

  البدنية و علوم الرياضة التربية - ةيمانيالسل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبد الحليم جبر نزال استاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبدالحكيم مصطفى رسول استاذ مساعد الى / 

  قسم التربية الرياضية-شقالوة -التربية كلية  - صالح الدين / اربيل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبدالخالق شاكر يوسف استاذ الى / 

  . - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبدالرزاق وهيب ياسين أستاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبدهللا جاسم ياسين مدرس الى / 

  التربية للعلوم الصرفة - البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبدهللا غازي حمدان م.م الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبدهللا فوزي احمد  الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبدالهادي حميد مهدي التميمي أستاذ دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبير سفيان فاضل العاني االستاذة الى / 

- - -  

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عثمان ادهام علي مدرس مساعد الى / 

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة - كلية المعارف الجامعة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضية الميكانيكا  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عدنان عمر صالح مدرس الى / 

  تربية كركوك - تربية كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عدنان هادي موسى مدرس دكتور الى / 

  التربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عدي جاسب حسن أستاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - الكتاب

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عدي غانم محمود استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عدي كريم رحمان استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية التربية االساسية /قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عالء عبدهللا فالح استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عالء محمد ناجي مدرس مساعد الى / 

  اآلداب - بابل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28رواد علوم الرياضة.للفترة جمعية 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

الدكتور األستاذ  

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي بديوي طابور محمد استاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي جالل عبيد استلذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي حسن نعمه مدرس الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي حسين علي روژبياني استاذ مساعد الى / 

  وعلوم الرياضةالتربية البدنية  - اربيل-صالح الدين

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي حسين وحيد مدرس مساعد الى / 

  التربيه االساسيه - بابل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي حميد جبيل البديري أ. م. د الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - واسط

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي خليفة العبادي م. د الى / 

  التربية الرياضيه - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي صالح تاي أستاذ الى / 

  المعهد التقني المسيب - الفرات األوسط التقنية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي صيهود محمد استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي عبد المرسل الزيدي بكالوريوس الى / 

  كلية الفنون الجميلة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي عبدالحسن حسين أستاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بابل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي عبيس حسين علي المعموري م.م. الى / 

  تربيه - بابل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي عطشان خلف استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي فؤاد فائق استاذ مساعد الى / 

  التربيه االساسيه - المستنصريه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي فؤاد ياسين مشرف تربوي الى / 

  التربية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي مالح مهدي م.م الى / 

  كلية االداب - الجامعة المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي مجيد عبد الحسين مدرس مساعد الى / 

  كليه الهندسة الخوارزمي - جامعه بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي محمد جواد احمد صالح استاذ مساعد الى / 

كلية التربية للبنات/ قسم التربية البدنية وعلوم وعلوم  - جامعة الكوفة

  الرياضة

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي مطير حميدي استاذ دكتور الى / 

  التربيه البدنية وعلوم الرياضة - ميسان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي مكي مهدي استاذ مساعد دكتور الى / 

  الرياضهكليه التربيه البدنيه وعلوم  - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علي مناتي أحمد الحمراني استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عماد خليف جابر م.د الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - واسط

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عماد عزيز نشمي أستاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - المثنى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عماد عوده جوده استاذ مساعد الى / 

  التربية - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عمر حسام الدين صالل مدرس مساعد الى / 

  الحلة الجامعة - .

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عمر خالد ياسر الخفاجي أستاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عمر زهير احمد مدرس مساعد الى / 

  وعلوم الرياضةالتربية البدنية  - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عمر علي لعيبي ماجستير الى / 

  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عمر مجاهد عبدالواحد مدرس مساعد الى / 

كلية النور الجامعة االهلية/ قسم التربية البدنية  - كلية النور الجامعة االهلية

  وعلوم الرياضة

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 غادة كاظم طعمه ا.م.د الى / 

  العلوم - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 غدير حامد شاكر مدرس مساعد الى / 

  المعهد التقني المسيب - جامعة الفرات االوسط التقنية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 غصون ناطق عبد الحميد أستاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتكلية  - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 غني ناصر حسين أستاذ دكتور الى / 

  اآلداب - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 غيث عبد هللا حسين مدرس دكتور الى / 

  كلية الصيدلة - جامعة القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فارس سامي يوسف استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فاضل ريسان فرج الحمداني م.د الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فاطمة عبد العزيز عبد الرسول عزيز مدرس دكتور الى / 

  الفنون الجميلة - جامعة القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فاطمة محمدرافع يونس مدرس مساعد الى / 

  تربية اساسية - موصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فراس عبد الرحمن يوسف مدرس مساعد الى / 

  علوم الحاسوب - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فراس محمد كريم م. د الى / 

  كلية التربية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فراس مدهللا مجيد ا.د. الى / 

  العلوم االسالمية - سامراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فراس مطشر عبد الرضا استاذ الى / 

  توبية بدنية وعلوم رياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فراس يونس ذنون مدرس مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فرح عصام عبد االمير مدرس مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فردوس مجيد امين استاذ دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فرقد عبد الجبار كاظم استاذ مساعد الى / 

  وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فريد فؤاد رشيد مدرس.. دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - صالح الدين/اربيل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فريدون حسن عثمان استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - اربيل-صالح الدين 

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فالح حسن عبدهللا استاذ الى / 

  كليةةالتربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فؤاد عبد اللطيف غيدان استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 فؤاد نوري سعيد م . د الى / 

  البدنية و علوم الرياضةالتربية  - السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

الجامعة للشؤون العلميةمساعد رئيس   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 قاسم سلطان عبد م. الى / 

  كلية التربية للعلوم اإلنسانية - جامعة كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 قاسم صفاء الدين داود حميد طالب جامعي الى / 

  كليه المعارف الجامعه - كليه المعارف الجامعه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 قاسم محمد عباس استاذ الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 قسورعبدالحميد استاذ دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 قصي حاتم خلف استاذ مساعد دكتور الى / 

  وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 كالرا عبدالخالق ايشوع  الى / 

  التربية - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ديسع هحم هکزال کاک استاذ الى / 

  هاضيوعلوم الر يهالبدن يهالترب - يهمانيالسل هجامع

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ميکر نينجم الد ناۆگ مساعد مدرس الى / 

  يهمانيالسل بياعداد التد يڕيهمد - يهمانيالسل یف هالعام يهترب

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

رئيس الجامعة للشؤون العلميةمساعد   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 لمى سعدون جاسم أستاذ مساعد الى / 

  كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 لويزا بهنام عبوش مهندس الى / 

  كلية التربية - جامعة الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ليث عبد الرزاق كامل مدرس الى / 

  المعهد التقني الدور - الجامعة التقنية الشمالية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ليث فارس جميل استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ليزا رستم يعقوب استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 لينا صباح متي أ.م.د الى / 

  كلية التربية االساسية - الجامعة المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 إخالص خليفة حامد مدرس الى / 

  التربية للعلوم الصرفة - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عمر نوري عباس مدرس دكتور الى / 

  كلية التربية األساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 علياء محمدنوري البراك مدرس الى / 

  العلوم - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28رواد علوم الرياضة.للفترة  جمعية

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مازن انهير المي استاذ مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم - واسط

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ماهر جعفر امين مدرس مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 متين سليمان صالح استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محب حامد رجا أستاذ الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد ابراهيم عبدهللا مدرس الى / 

  وزارة التربية - وزارة التربية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد أحمد صابر أستاذ مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية و علوم الرياضة - كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد توفيق محمد مدرس مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد حاتم عبد الزهرة العبيدي أستاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد حسين حميدي استاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية - ميسان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد سعد محمد م. د الى / 

  التربيه الرياضيه - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد سعدي شفيق العبيدي االستاذ المساعد الدكتور الى / 

  كلية االمام االعظم - كلية االمام االعظم الجامعة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد صبيح حمود استاذ مساعد الى / 

  العلوم - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28رواد علوم الرياضة.للفترة  جمعية

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد صبيح محمد مدرس مساعد الى / 

  مركز التدريب والمعامل - الجامعة التكنولوجية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد طعمة كاظم استاذ مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد عبد ابو الذر م.م الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - واسط

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد عبد الحسين عطيه أستاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد علي فياض محمود مدرس دكتور الى / 

  المديرية العامة للتربية في اربيل - وزارة التربية في اقليم كوردستان العراق

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد غني حسين استاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية األساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد فتحي الشافعي مدرس الى / 

  التربية الرياضية - الزقازيق

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد مطلك بدر استاذ مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية و علوم الرياضة - الجامعة المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد مقداد سالم مدرس مساعد الى / 

  رعاية الموهبة الرياضية في نينوىقسم  - وزارة الشباب والرياضة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمد نعمة حسن استاذ الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - بابل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 محمود فاضل مرزة مدرس مساعد الى / 

  المعهد التقني المسيب - جامعة الفرات األوسط التقنية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مدرس مصطفى إبن عبد القادر  الى / 

  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية - جامعة األغواط /الجزائر

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مراد احمد ياس استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مرتضى عبدالرزاق مجيد استاذ مساعد دكتور الى / 

  كلية التربية - جامعة دهوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مرتضى مؤيد فهد مدرب رياضي اقدم الى / 

  قسم النشاطات الطالبية - النهرين

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مرفت محمد عبدهللا معلمة جامعية الى / 

  التربية االساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مروه طالل سهيل د الى / 

  تربيه بدنيه - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مشتاق عبد الرضا ماشي استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مصطفى حمودي مزهر مدرب العاب الى / 

  وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  - جامعة ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مصقع سفيان دحام د. الى / 

  كلية اإلمام األعظم - كلية اإلمام األعظم

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 معاذ عبد الكريم فاضل مدرس دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغظاد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 معد مانع عالوي استاذ مساعد الى / 

  كليةالتربيةالبدنيةوعلوم الرياضة - كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 معن عبد الكريم جاسم أ.م.د الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 معين علي عبيد مدرس الى / 

  التربية البدنية - جامعة كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مقداد لطيف خلف م.م الى / 

  كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ملوان شيركو محمد جاف أ.م.د الى / 

  قسم التربية الرياضية -التربية شقالوة - صالح الدين أربيل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 منتظر محمد علي مدرس الى / 

  الرياضةالتربية البدنية وعلوم  - الكوفة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 منى حرب الكبي االستاذة الى / 

  التربية - اللبنانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 منى زيدان بكي مدرس دكتور الى / 

  كلية التربيةالبدنيه علوم الرياضيه خانقين - جامعة كرميان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 منيب صبحي شهاب البناء استاذ مساعد الى / 

  مديرية البعثات - والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مها عالوي راضي مدرس مساعد الى / 

  كلية الحلة الجامعة االهلية - كلية الحلة الجامعة االهلية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مها كاظم جعفر مدرس اقدم الى / 

  التربية الرياضية للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مها ودود كمال مدرس الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مهدي لفته راهي استاذ مساعد الى / 

  وعلوم الرياضيةكلية التربية البدنية  - جامعة واسط

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 مهند كريم محمد هاشم مدرس مساعد الى / 

  رئاسة الجامعة - جامعة بابل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ميادة خالد جاسم استاذ الى / 

  التربية االساسية - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ناديه عريبي فدعم مدرس مساعد الى / 

  التربيه البدنيه وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية، اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نبال كريم عبد هللا مدرس دكتور الى / 

  الرياضة للبناتكلية التربية البدنية وعلوم  - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نبراس كامل هدايت استاذ دكتور الى / 

  كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نبيل حسين عباس استاذ مساعد الى / 

  التربية للبنات - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نبيل ماجد عليوي مدرس دكتور الى / 

  قسم تكنولوجيا النفط - الجامعة التكنولوجية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نزار علي جبار استاذ مساعد دكتور الى / 

  وعلوم الرياضةكلية التربية البدنية  - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نزار ناظم الخشالي استاذ مساعد دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نسرين جواد شرقي استاذ مساعد دكتورة الى / 

  تربية بنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نشات بشير ابراهيم استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نغم حازم كساب استاذ مساعد الى / 

  طب االسنان - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نغم سعدون ابراهيم استاذ مساعد الى / 

  التربية للعلوم الصرفة - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نهاد محمد علوان استاذ دكتور الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نوار عبدهللا حسين الالمي أستاذ مساعد الى / 

  واالقتصاد شعبة االنشطة الطالبيةاالدارة  - القادسية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نور حسين علي مدرس مساعد الى / 

  قسم المحاسبة - كلية الحلة الجامعة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نور ماجد خليل مدرب العاب الى / 

  التربية البدنية - ديالى

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نور محمد رشاد جالل مدرس مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نورحاتم الحداد ا.م.د الى / 

  الرياضة للبناتكلية التربية البدنية وعلوم  - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نورس محمود سبع م .م الى / 

  تربيه البدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نورما عبدالرزاق اسليم دكتور الى / 

  ال ينطبق - الملحقية الثقافية السعودية بامريكا

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نوره عامر عليوي مدرس مساعد الى / 

  االساسيةكلية التربية  - الجامعة المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نيكار خالد نجم الدين استاذ مساعد دكتور الى / 

التربية  - جامعة صالح الدين اربيل كليه التربية البدنية وعلوم الرياضة

  البدنية وعلوم الرياضة

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هبة عباس علي مدرس مساعد الى / 

  تربية بدنية وعلوم الرياضة - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هدى بدوي شبيب استاذ الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هدى حميد عبد الحسين استاذ الى / 

  وعلوم الرياضهكلية التربيه البدنيه  - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هديل فوزي جاسم مدرس دكتور الى / 

  قسم تكنولوجيا النفط - التكنولوجية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هناء نافع عزيز استاذ مساعد الى / 

  التربيه - الحمدانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هندرين عدنان علي مدرس مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - كرميان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هيثم فيصل علي ا.م د الى / 

  اآلداب - تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هيمن ستار صالح مدرس مساعد الى / 

  العلوم - كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هيوا ستار صالح استاذ مساعد الى / 

  التمريض - كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وائل سالم نايف ماجستير اقتصاد الى / 

  االداره واالقتصاد - ازاد االسالمية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وائل صباح موسى مدرس دكتور الى / 

  كلية التربية وعلوم الرياضية - جامعة القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وائل قاسم جواد أستاذ الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وائل موحان نعمه الشكري مدرس مساعد الى / 

  كلية التربيةالبدنية وعلوم الرياضة - جامعة القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وجيع ياسين التكريتي الستاذ متمرس الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - مملكة الدنمارك -البورةك للعلوم اكلديمية 

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28رواد علوم الرياضة.للفترة  جمعية

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وداد كاظم الزهيري استاذ دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وسام عوني صالح مدرس مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وسام فالح عطية استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وصال صبيح كريم استاذ دكتور الى / 

  اآلداب - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ولديوسف تواتي دكتور الى / 

  معهد التربية البدنية والرياضة - الجزائر

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ولديوسف تواتي دكتور الى / 

  معهد التربية البدنية والرياضة - الجزائر

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وليد غانم ذنون البدراني استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وليد غانم ذنون البدراني استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 وئام عامر عبد هللا استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - كركوك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ياسر سعد كريم بكالوريوس الى / 

  الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم  - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

العلميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ياسر نجاح حسين أستاذ دكتور الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 يحيى خير هللا عودة ا.د. الى / 

  االداب - المستنصرية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 يحيى محمد محمد علي استاذ مساعد الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - الموصل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 يسار صبيح علي استاذ مساعد دكتور الى / 

  وعلوم الرياضةالتربية البدنية  - جامعة بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

للشؤون العلميةمساعد رئيس الجامعة   

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 يعرب عبد الباقي الغيث استاذ الى / 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة - البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 يوسف حسن خلف مدرس مساعد الى / 

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة البصرة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 يوسف نوري حمه باقي أستاذ مساعد الى / 

  كلية العلوم االسالمية - بغداد

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ئاالن صالح صالح مدرس الى / 

  اضةيوعلوم ال ةيالبدن ةيالرب - ةيمانيالسل

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حيدر باوه خان احمد . م.د. الى / 

   - جامعة كرميان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 الدكتور مازن انهير القريشي الدكتور الى / 

   - عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة واسط

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد جمعة محمد مدرس مساعد الى / 

   - جامعة االنبار _ النشاطات الطالبية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 هالله برهان محمود مدرس الى / 

   - جامعة السليمانية / كلية التربية البدنية و العلوم الرياضية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحيوية وتحليل الحركات الرياضية الميكانيكا  

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نبيل كاظم هريبد استاذ دكتور الى / 

   - جامعة القاسم الخضراء

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 صباح مهدي صالح أ.م.د الى / 

   - جامعة القادسية / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 احمد جمعة محمد مدرس مساعد الى / 

   - جامعة االنبار / النشاطات الطالبية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 الدكتور احمد زياره بجاي الدكتور الى / 

   - مديرية تربية بغداد الكرخ الثالثه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

وتحليل الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ا.د.ايمان نجم الدين عباس استاذ دكتور الى / 

   - جامعة السليمانية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 عبدالرزاق وهيب ياسين ا.م.د. الى / 

   - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة ديالى 

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ادريس  احمد  كريم استاذ مساعد الى / 

   - جامعه  السليمانيه

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 حيدر باوه خان احمد ا.م.د. الى / 

   - جامعة كرميان

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28رواد علوم الرياضة.للفترة  جمعية

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 ابتسام حيدر بكتاش ا د الى / 

   - جامعة تكريت عميدة  كلية التربية البدنية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 نيكار خالد نجم الدين دكتور الى / 

   - جامعه صالح الدين اربيل كليه التربية البدنية وعلوم الرياضة

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 شهادة مشاركة
 جمعه محمد عوض ا. د الى / 

   - جامعه االنبار كلية التربية

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

 الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركات الرياضية

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 



 

 شهادة مشاركة
 حميد السعدون ا.د. الى / 

   - جامعة تكريت /اختصاص مادة البايوميكانيك

  

  

 )بصفة مشارك( والتي اقامها  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتعاون مع كال من: 

 الرياضية العلمية،اكاديمية البورك للعلوم ، الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية ، الجمعية العراقية 

 2022 /4/ 29-28جمعية رواد علوم الرياضة.للفترة 

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

 مشاركتكم في الملتقى العلمي العربي والموسوم بـ

الحركات الرياضيةالميكانيكا الحيوية وتحليل   

 

 األستاذ الدكتور

خزعل ياسين مصطفى  

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  

 جامعة الحمدانية

 قسم التعليم المستمر

 


