
 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 ا.م.هناء نافع عزٌز

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.بان عبد المسٌح بدر

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.م.مارلٌن صبري ٌوحانا

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.سمٌر حنا بهنام

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 ا.م.د.احالم ادٌب داؤد

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.د.الهام متً ٌعقوب

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.م.ساره نزار سعدون

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.زهراء جارهللا حمو

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.د.بدرٌه سلٌم موسى

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 ٌوسف سلمان احمد

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 هاشم شاكر محسن

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.حسن عبد الجبار سعٌد

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.عمار ٌلدا كرومً

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

دال حسوم.م. اسماعٌل عب  

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.هالة ادٌب داود

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.د. ازهار عباس عاشور

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 م.دمحم عالء الدٌن كشمولة

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 جامعة احلمدانية
 كلية الرتبية 

 شعبة التعليم املستمر

 ا.م.د.ربٌع حازم  سلمان

 جامعة احلمدانية أبن –بكلية الرتبية  والنفسيةعلوم الرتبوية القسم  يشهد

 املوسومة بـ العلمية الورشةيف  شارك/تقد 
 الفاشٌنٌستا واثرها على صورة الجسد لإلناث 

2022تشرين االول  10 الموافقثنين اال من مساء يوم الثامنة والنصففي تمام الساعة       

  

 
 

 

 



 


