
 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.د. ظفر حاتم فضٌل

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  تحاضر قد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م. د. عدي نعمت بطرس

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  حاضرقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م. جلٌلة مارزٌنا افرام

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  حاضرتقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م. م. زهراء محرم سلمان سلٌمان

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.د لوره باسم بشٌر الساعور

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 ا.م نغم حازم كساب

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 محلل أنظمة اقدم . حٌدر ظاهر حسٌن

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م م ٌوسف ٌحٌى علً

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
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 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 ا.م.هناء نافع عزٌز

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.بان عبد المسٌح بدر

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 لوٌزا بهنام عبوش    مهندس

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.م. خالد خٌرهللا دمحم

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م. اسعد احمد مقداد آل حسٌن

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 احالم ادٌب داؤد

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م. م رشا رعد هادي

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 
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 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.م.دٌنا فهمً كامل

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 
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 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.د ثرٌا احمد خالص

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
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 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.م. فاطمة دمحمرافع ٌونس

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م. دمحم علً دمحم سلٌمان

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 دكتور دمحم فتحً الشافعً

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
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 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.م. قٌس ٌونس محمود

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 
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 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.م ساره نزار سعدون

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 
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 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.م ساره نزار سعدون

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 أ.م.د.نوري صابر دمحم الزٌباري

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 سماح فخري عزٌز النعٌمً

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.هالة ادٌب داود

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 
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 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 فٌفٌان ادمون

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
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 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.حسن عبد الجبار سعٌد

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

 م.عمار ٌلدا كرومً

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسية علوم الرتبويةقسم ال يشهد

عبدالم.م. اسماعٌل   

  

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 االمانة االخالقية والعلمية لالرتقاء ابلتعليم اجلامعي 

 2022أاير  15املوافق  حداالاملقامة عن بُعد وذلك يوم 

  
 



 


