
 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 آٌات عدنان عباس ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سلمى عبد الملن ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 صدٌك عزٌز صدٌك الكسنزانً ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مرفت دمحم عبدهللا   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حٌدر ظاهر حسٌن   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ضرغام محسن جبار م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 علً عبدالهادي الكرخً ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سلوى علً غانم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ربٌع علً زكر م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 انس عبد المجٌد حمادي ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 غالب عبد حسٌن ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هناء خضر ٌوسف م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ٌاسر هنر عونً م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دالل عبد الحسٌن كاظم ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 د. فاضل ٌونس حسٌن م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نزار دمحم علً م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رامٌه دمحم أحمد الكربولً   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رنا طارق كمال ا.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم صالح هاٌس   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عالء عباس داود م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هناء نافع عزٌز ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حمزة حسٌن غاوي   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 غٌداء سالم دمحم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نغم داٌخ عبد علً م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نرمٌن عبدالوهاب عبدالمادر م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 وجدان جعفر غالب م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم كامل خفٌف   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اود سلٌمان سلماند م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نور ولٌد عمانوئٌل   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عمر عبدالرحمن جدعان   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 آرٌان دمحم حامد م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رائد شاكر م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اسٌل محمود لفته م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 والء سلمان عبد الحمزة م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 خالص حسن ٌوسف م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 براق عٌسى ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هناء دمحم شالم ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 بشرى حبٌب احمد ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اخالص دمحم صادق م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سحر زهٌر بهنام   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مرتضى عبد علً فرحان م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ن نور عباسحسٌ م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اٌناس شٌت مصطفى م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نادٌة عبد الحسن محٌبس م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ازهار حمزه مهدي  ال  بحر م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 علً سعدي عبدالزهرة م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 وسام دمحم عبد م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رغده سامً دمحم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هٌفاء حسٌن علً ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أ. م. د. نوري صابر دمحم الزٌباري ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حسٌن زٌنل خلٌل الشبكً   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مشتاق فرج كرومً م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سرى دمحم علً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سونعدنان زٌنل ح   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عبٌر سفٌان فاضل العانً   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مالن فرحان جواد كاظم ا.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حسام سعٌد عبد الحسٌن م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم خلف رشٌد الشجٌري   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هدى أحمد عبد م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 محاسن احمد حسٌن ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دالل لممان دمحم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رٌهام حسٌن نور م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مصطفى جلٌل دمحم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مشتاق طالب حمادي ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مصطفى محمود شاكر   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اسراء كاطع فٌاض م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عبدالخالك شاكر ٌوسف   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نوري حمه بالًٌوسف  م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ابتسام اسماعٌل حنا م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 طه ٌاسٌن صالح م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 بأن ذنون دمحم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 علً فؤاد عبدالوهاب   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سوالف فلٌح حسن   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مصطفى احمد عبد مسلم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم عبد الغفار أبو كطٌفة م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نور علً كامل علً   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مرٌم سلٌم هرمز   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أحمد سراج جابر م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سنان دمحم حسن م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مهند دمحم عبد علً ا.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 فراس احمد بالل الخاتونً   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 احمد ابراهٌم الطٌف م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رشا سهٌل دمحم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أوس نبٌل عزٌز الشكرچً   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مروه سامً دمحم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اٌمن طالل ذٌاب م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نشتٌمان على صالح م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 محمود شاكر محمود م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رٌنا ابلحد حنا   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 افٌن دمحمصالح احمد م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عبٌر جاسم دمحم م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 المحامٌة لمٌاء دمحم عبد الرزاق الحٌدري   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 د.شٌالن سعٌد إسماعٌل م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سارة نعمت احمد م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم ابراهٌم الطٌف   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 إسراء راشد مهدي الكبٌسً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 احمد هاشم عبد م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سمٌر كحٌط سمٌر م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سها مهدي حسٌن م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 علً عبد الحسٌن جبر الجشعمً ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رنده عباس برهً خلٌل م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أحمد دمحمعلً دمحمأمٌن م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زٌنب ضٌاء جبوري م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 امل عبد المادر رمال   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 بشرى عاشور حاجم م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مصطفى عزة حمٌد   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ي عبد اللطٌففائز غاز ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عادل حسٌن طالب ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رنده جاسم دمحم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هدى مهدي مظلوم ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هدٌل لاسم غنً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ماجد حمٌد عبدالمجٌد دمحم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عبدهللا مؤٌد عمر م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 منار عباس برهً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 فٌصل غازي فٌصل م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حلٌمه عبد الجبار عبد الرحمن ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم جواد جادر النعٌمً م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 شمس عادل حافظ سالم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ٌلأٌاس ٌونس اسماع م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نجم عبد خلف   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اضواء ورور نعمة م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نورلٌث أحمد نجاتً   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أٌوب ٌوسف دمحم سعٌد م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 احمد عبدالكاظم دمحم المظفر م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 موسى جاسم عجٌل م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اروى اسامة ابراهٌم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سرمد جاسم دمحم الخزرجً م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رٌاض مبارن عبدهللا ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 فاضل عباس سلطان م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هبة كامل خفٌف حجً الخالدي   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نجوى دمحم سالم ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 كامل حمد منى ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 شذى عبد الحسٌن كاظم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 د . صادق كاظم تعبان عداي   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم حسن المزوٌنً م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 علً ٌاسٌن جاسم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سعدي دمحم محمود ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عمار غازي ٌونس   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 د.عبدالرحٌم مكطوف حمد الطائً ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 لٌسربست احمد اسماع .م.م  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زهراء دمحم كاظم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 كرٌمه فنجان الخزاعً   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم سعدي شفٌك ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أسامة حمٌد ابراهٌم ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نمً حمزه جاسم م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مجٌد جاسم ناٌف   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 شٌماء عبد الرضا ناجً م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ٌاسٌن كاظم حسن المولى ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 كفً بحري رسول م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هوار جالل صادق م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مهند عبدالرحٌم محمود م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 امٌنة سلمان عبد الرزاق م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هادي دمحمسمر العابدي   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رشا دمحم تاج   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 احمد زكً ٌحٌى م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زٌنب حسٌن زوٌد   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عبد الرسول حموديفالح  ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مرتضى عبدالرزاق مجٌد ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عدنان مارد جبر ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سناء جاسم دمحم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 احمد عبد حسٌن العلً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أحمد حسٌن عبد الرؤوف م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 د.اٌمان دمحم عبدهللا ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 د. صالح برٌسم صالح التمٌمً م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دعاء حمٌد عبد هللا   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم صباح علً م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مً ابلحد افرام م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 النعٌمً م. هناء نجم عبدهللا م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رواء عباس برهً خلٌل م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نور نافع حسن م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 علٌاء دمحم تاج   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زٌد مؤٌد بشٌر م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم علً رمضان سلمان م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ممتاز حازم داؤد الدٌوجً ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 شاكً هشام   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم عبدالرحمن عمر ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 انطونٌوس عونً شكري   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 بان عبد المسٌح بدر م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أسامة عبدالرحٌم محمود   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هند عبد الجبار عبد الكرٌم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حٌم عودةدمحم ر م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 م.د هشام فٌاض دمحم م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 شٌماء طارق كمال ا.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مها عبداالله دمحم حسن م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زهراء عبد الحسٌن خزعل م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 خالد تركً راشد ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 احمد نجم عبدهللا م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 یالبرزنج یجعفر نور بٌغر .م  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 احسان راضً حسونً م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 منى ٌوحنا صلٌوه ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 خولة شفٌك حسن   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زٌنب فائك دمحم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سٌف سعدي عفتان م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سجى رٌاض عباس م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ا.د امال نوري بطرس ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عبدالرحمن عبدالغنً عٌاد   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ابراهٌم ٌونس سمٌن م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 م. دمحم حسن عودة شنتوخ م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عمر مال هللا شرلً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أحمد نوري نصار ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عمر مصدق دمحم ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 لصً سالم جمٌل م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 لاسم سلطان عبد ا.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 الهام متً ٌعموب م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 د. عبدهللا احمد دمحم عمراوي ا.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 علً خالد حٌدر عبد ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نوزاد حسن لادر م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 جالوي سلطان عبطان م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عمر رمزي جاسم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 كوردستان دمحم طاهر عمر م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هانً مهٌدي دمحم م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هانً عبدهللا محمود الدباغ م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هانً كانً جابر   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ٌوسف دمحمسعٌد مخلف م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عذراء حسٌن علوان   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 بهار لهار دمحمعلً م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مرٌم عبدالحسٌن كاظم ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 معن عبد الكرٌم جاسم ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ار محمودحسٌن بش ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سرى دمحم  جاسم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 بسام حسٌن فهد الحسٌنً م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 علً عبد السمٌع حمٌد م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عبٌر حسٌن ابوراس م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أسامة عبد الستار عبد الرزاق العبٌدي   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 فضٌلة عرفات دمحم ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 م. م أحمد ولً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هبة هللا مصطفى السٌد علً م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رواء مزهر عبٌد ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 فرح علً جسام م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اشراق عبد الرزاق صالح م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عل رشٌدخالد خز م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ابتسام عبد اللطٌف دمحم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 د. سمٌر المختار كرٌمة ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ذوالفمار علً زكر م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عبدالحك هنر عونً م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حسن ناصر عبد م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مروة نعمت احمد م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حسنٌن دمحم سعد   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 صبري سعٌد علوان العبٌدي م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سمٌر حنا بهنام م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 د.علً ماجد عباس م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 وفاء عسكر مصري   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم عرفات دمحم م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ندى ادٌب ٌحٌى م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رائد صبٌح لرٌالوس م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اسراء دمحم جاسم م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سوزان نزار داود م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عوف عبدالرحمن عبدالكرٌم م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم زهٌر عبدالكرٌم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اٌسن كمال دمحم م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مخلد ظاهر حبٌب   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 تغرٌد طالب حسن   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نصر محمود جاسم العٌساوي م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رحاب هادي خضٌر   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هناء لاسم مذبوب م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم ٌاسٌن احمد   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سفٌان سامً شمس ا.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 باسمة حازم دمحم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حسٌن احمد حسٌن ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حٌدر هادي عباس ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 غسان عطٌة داود م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 صهٌب صبحً الراشدي ا.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مصطفى خلف عوٌد م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رٌاض مؤٌد مال هللا   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 لحطان حمٌد كاظم ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عبدالرزاق ٌاسٌن عبدهللا ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 احمد كاظم برٌس ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 النمٌب دمحم عبد الحمٌد جاسم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 عبدالرزاق شهاب عبدالرزاق   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ساحمد اسود عبا م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ندى سلمان حبٌب م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 فنار متً ابراهٌم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رائد العبٌدي م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زهراء رٌاض علً الطائً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 سٌماء عبد المادر احمد م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 انوار سعٌد ابراهٌم النمار م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أسماء مشعل ٌونس الطائً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 د. زهراء جواد كاظم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زهراء عبد دمحم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 نضال مؤٌد مال هللا ا.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اٌالف عادل الهاشمً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 احمد حسٌن احمد م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 الهام دمحم واثك اسماعٌل م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دحام ادرٌس جاسم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ٌوسف خورشٌد سعٌد م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 م.م. عبدهللا فاخر ٌوسف م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 بشار لٌس دمحم م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم رسول فاخر   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مؤٌد صالح مهدي م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 تمارا شاكر محمود م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 صالح الدٌن دمحم امٌن ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زمن كرٌم حنان م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 احمد نصٌف جاسم دمحم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مبدر دمحم عبد هللا م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مسلوان جنان سلٌ   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم حمً اسماعٌل م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أسامة علً جاسم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هدٌة أحمد خلٌل ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أسماء سالم دمحم علً م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ا.م.د.خدٌجة كاظم حرٌب ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حٌدر سامً عزال م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 لاسم صاحب عٌسى الزهٌري   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أ. م. د. فاتن موفك فاضل ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 رٌاض علً جاسم م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مهند مدهللا مجٌد م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زٌنب شمخً جابر م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 علً طالب مهدي م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 دمحم دمحم صالح   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 إٌمان دمحم عبد م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زهره مكً محمود ا.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 اٌهاب احمد فاضل   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 ٌاسٌن خضٌر حسن م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 فاتن حمٌد لاسم السراجً م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 مثنى سعد ٌاسٌن م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 هند علً حسن م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 خمائل شاكر غانم م.د.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 فاضل كاظم حنون ا.م.د  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 زهراء جارهللا حمو م.م.  د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 أحمد عادل لبٌب   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 صبا صباح سعٌد   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤٌد شعبة التعلٌم المستمر فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة الحمدانٌة

 حنان صبحً سلٌم   د/ةالسٌ                           

 والموسومة/ كلٌة االدارة وااللتصاد  ادارة االعمالالورشة التً الامها لسم  لد شارن/ت فً 

 الصدمة املالية يف ظل جاحئة كوروان / العراق منوذجا ( )

 14/6/2020وافك الممامة عن بعد وذلن ٌوم االحد الم

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل


