
 شهادة مشاركة

 حيدر ظاهر حسين 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 داود سليمان سلمان .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أ. م. د. فاتن موفق فاضل ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هناء قاسم مذبوب .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نوري صابر محمد الزيباري ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احسان عيدان السيمري .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي محمود حسن .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمار عبود خضير السهيل 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زهراء بنت الجديدي بن عائشة .ا

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اثار عبدالحكيم عبدالوهاب .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سوسن احمد سعيد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 امال عبد الهادي عبودي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هناء نافع عزيز .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نزار علوان عبد هللا ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د. صالح بريسم صالح التميمي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 المسيح بدر بان عبد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أحمد وليد سعداازين .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رائد صبيح قرياقوس .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينب فائق محمد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نور رافع عمران 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 الحقوقي علي محسن تركي الشمري .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 افنان جمال الدين اسماعيل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 معن عبد الكريم جاسم ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمر رمزي جاسم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حازم عبد عزيز .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شيماء محمد سمير الراوي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 جمعه ساجت سعود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 غسان موفق محمد صالح 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي بشير عزيز .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 طهراوي ياسين .ا

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بالل امجد محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينه سلمان داود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هنادي محمود علي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبدهللا عدنان عبدالكريم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بدران جوهر قادر .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سلمى محمد هادي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 إباء مهدي صالح الحسن 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 طارق خضير عباس .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 االستاذ الدكتور زياد هاشم السقا .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عالء حسين فرج ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينه قاسم هاشم .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نور رعد كاظم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هدى راضي عبدوش .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبدالرزاق أسماء محمد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 منى سالم حسين .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مةلةوان شيركو محمد جاف .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 قاسم صاحب عيسى 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د.فلاير حسوني صادق ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سماح عبد الحسين جاسم .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هند خالد حميد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اشواق  كاظم .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 آريان محمد حامد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هاله فالح هادي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 لمياء أحمد اسماعيل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد عزمي مصطفى .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عامر عبدالعزيز خليل الساطوري ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 قحطان عدنان عبد الجليل 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 روش ابراهيم محمد .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ارادن حاتم خضير .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 امل ابراهيم ناصر .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أسماء مصباح 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صالح ذيب صالح .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رحاب فايز أحمد .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زيد رياض حسن االنباري .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رياض مبارك عبدهللا ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رؤوفانور محمد  .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سالمة إبراهيم علي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د.بشرى عبدهللا مجيت ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علياء عاطف عبده االفندى 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خري عبد اللطيفأستبرق ف 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نبيل فرحان حمدان .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هاني كاني جابر .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فؤاد سالم رشيد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 والء لعيبي جالب .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمر فواز عباس .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بشرى حبيب احمد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اسامه سالم شاكر 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شيماء حسن علي قاسم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حنان الهزام .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رشيد حاتم سرتاب .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هبه سعد كاظم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رؤيا خضير عباس 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وسن يحيى احمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د. لقاء حسين علي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وسام عزيز شناوه ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وفاء حسين سلمان .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نادية مقبل حسن الزبيدي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سمر فالح حسن 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زهراء جارهللا حمو .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ابتسام اسماعيل حنا .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسنين محمد منجي .مم.

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سالم سوادي حمود .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رعد راضي يونس الخزعلي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هناء محمد سابم .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عالء خيرهللا شياع 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وحيد محمود رمو ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حارث خوام مهدي خزعل الرفيعي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد صالح هايس 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نزار محمد علي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ا.د امال نوري بطرس .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دحام ادريس جاسم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد حسين علي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ياسر صاحب مالك الزبيدي .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فدوى خالد توفيق .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شيماء حسن علي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 جليلة عيدان حليحل الذهبي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بشرى فاضل خضير الطائي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رجاء عبدهللا بشير .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمدحسن عبداالمير دوش 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد ماهر محمدعلي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ازهار حمزه مهدي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صورية  زرقون 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 والء عبدالهادي نوري .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 انتصار عبد الرضا عبد هللا .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسان عبدسرى ا .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ياسمين عبد العباس حمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هشامشاكي  

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 قبس خالد ناجي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حمد عليأسماء سالم م .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد زهير عبدالكريم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شيماء عبيس حسين .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أمينة صيادة 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هدى سالم حسين مرعي المعاضيدي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سعد محمد خضير .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبدالوهاب حسن خضر ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي محمد حسن محمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 منى عادل اسماعيل .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينب باسل جبار 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين كريم محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أحمد حسين نصيف .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نسمه عالء الدين زكريا موسى .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 إنتصار شعبان هاشم .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 قاسم علي سليم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسام سعيد عبد الحسين .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين محيسن حنش 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ظاهر حبيبمخلد  

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سعاد عدنان نعمان .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ياسر مراد عبد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صدى مدحت مجيد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سيف جمعة عبيد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عائدة محمد عبيد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ابراهيم احمداسامة  

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مثنى عبد الواحد خضير .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أمير حيدر خالد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سوالف فليح حسن 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هدى جواد كاظم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هادي محمدسمر العابدي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ساره علي فياض .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمر حسين أحمد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد عباس عبيد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مروة يونس القاضي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أحمد فرهود مصطفى العاني 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 إيهاب حسين علي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 الحان صالح مهدي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عفراء ابراهيم خليل العبيدي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عدي زكريا جاسم ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أثير علي عبد الكاظم .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رامي راكان عرب .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي حازم يونس .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمر مازن امين .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عالء محسن شحم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 جبار العربي بن بشير 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مصطفى هشام جاسم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رائد مجبل عبدهللا .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سعد كاظم محمد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مصطفى أسامة عبدالكاظم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هناء خضر يوسف .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دانرسل إبراهيم مر .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فاضل يونس حسين .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حازم عمار امام محمود 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صفا علي عبد الكاظم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رسول وداي متعب .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خالد ابراهيم حسين .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أيان حسين شهيد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رنا عبد االله محمود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حمد علي احمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مصطفى نشأه جوهر 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 طه ياسين صالح .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نور علي كامل علي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صالح ناصر رشيد صالح .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد عبدهللا حمود 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بالل توفيق يونس .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د. أحمد فايز أحمد سيد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صفاء عبدالكريم ضمد البيضاني 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فاضل عبد العباس عطا هللا .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خوشي زبير محمدامين .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد حسين علي شبع .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حيدر عباس محمد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اضواء ورور نعمة .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هاني عبدهللا محمود الدباغ .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد زيدان سالم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نجوى محمد سالم .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نصر ثويني احمد .ا

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ا.د. سهاد عبد علكم .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اسعد عبد المحسن .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين زينل خليل 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صباح محمد علي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي جعفر حمزه .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين محمد حسن 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هدى محمد كريم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ايهاب الياس عائد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبير سفيان فاضل العاني 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احسان احمد محمد لهمود .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عالء ناجي دخل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رونق سمير حنون 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 يوسف نوري حمه باقي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 إخالص خليفة حامد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 موعد كاظم جابر األسدي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أ. د صالح هايس مخلف الدليمي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبدالواحد غازي محمد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 باسنت جابر محمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ثامر حميد عالوي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دين زكريا موسىرنيم عالء ال 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ايهاب احمد فاضل 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين علي جبار 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين حبيب مصطفى العزي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 م.م سرى رشيد هارون الكوام .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أحمد سراج جابر .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سجى محمود نجم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد كاظم شنان .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زيدون خلدون عبدهللا 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مرفت محمد عبدهللا 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبد المنعم عبد الواحد خضير .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سرمد جاسم محمد الخزرجي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أحمد عبد الجبار غيدان .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 منى كامل حمد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وسام حمد شهاب .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبدهللا حسن محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد عباس عبد المالك 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أسامة حميد ابراهيم .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سليم كاطع علي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سعد وداي متعب الحميداوي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ندى سلمان حبيب .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 إبتسام مجيد رشيد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 المحامية لمياء محمد عبد الرزاق الحيدري 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مرتضى صالح مهدي الجعيفري .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هدى حسنى الشايب .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دي فاضلتميم ها 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حنان سامي نوري .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد عامر عبد الكريم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عالء حسينتمارا  ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أحمد صبيح كنيج 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أ.د محمد صبار نجم الزرفي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رافد مجيد نعيم .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ربيع علي زكر .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عامرة عبدالوهاب علي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مؤيد صالح مهدي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عدنان زينل حسون 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 امين ذنون احمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أحمد عاشور عناد الفاعوري 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مرتضى عبدالرزاق مجيد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 انعام حاتم خضير .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اياد كمر كرم .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فيصل كريم هادي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد ساجر عبد المحمدي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي فؤاد عبدالوهاب 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خليل حموديمفاز  .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ساهر برهان الجاف 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد عبدالرحمن عمر .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خيرالدين علي الهادي سليمان داود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رشا كاظم مهدي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 آواز شهاب محمد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ورقاء يونس ابراهيم .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شهلة سالم خليل العبادي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عالء ابراهيم بادي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 لجواد علوانوفاء عبدا 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شفاء زعيبل جبر .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد جبار حمود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مخلفاسيل محمد  .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فاتن عادل اسماعيل جقماقجي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي صبحي عاصي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رسل مسلم رزاق .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 قصي سالم جميل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد حازم علي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينب أحمد جعفر 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كاروان سردار حسين 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بسهي عمران محمود .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سجى محمد مكرود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هناء كاظم عبد العالي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هناء كائن صالح .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ايمان ميري خليوي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فاضل عباس سلطان .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سهير كاظم فاضل .دم.

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ميثاق عبدالواحد سابط السراي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ژاله محمد احمد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فائز حازم احمد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دريد سهيل عبدهللا .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فاتن عبدالشريف دهش .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دريد حمادة عياش .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نهى محسن عبد الكاظم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فراس عيسى مرزة حمزة .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بيداء مطشر راشد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 غيداء كائن صالح ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مديحة يعقوب يوسف .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رعد عطاهلل علي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين نور عباس .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 طه احمد حسن ارديني .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شهاشم راشد عجر .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أمل خالد الشمري .ا

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صبا صباح سعيد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مشتاق  حمادي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ضياء هادي حبيب 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سعد نصيف جاسم .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خليل ابراهيم محمد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد عبد الحميد زايد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ياسين محمد خليل 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبدالخالق شاكر يوسف 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 جعفرموسى علي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مليحة جبار عبد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مجيد هادي صالح الحمداني ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د . صادق كاظم تعبان عداي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سرى خليل حمودي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نادية رسمي يوسف .ا

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين ثاني رشك ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمر مصدق محمد .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عماد صالح نعمة .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كريم عجمي حسين 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد هاشم جواد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسن كاظم دخيل ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وفاء محمد علي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بشرى محمد علوان ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نور وليد عمانوئيل 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 غادة عبد المجيد ابوحشيش 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مثنى سعد ياسين .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 استبرق محمد حمزة .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اسالم محمد محمود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فضيلة عرفات محمد .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مناهل جاسب الحجامي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبد القادر عزيزسندس  .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 انتصار حسون رضا السالمي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 قصي رشيد سبتي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نبيل سديري المولودي .ا

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مصطفى جليل محمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سماهر وحيد هاشم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اكرم عبد داود 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ميادة مجيد امين الباجالن ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محاسن احمد حسين ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 افين محمدصالح احمد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دريدعطاهلل علي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رسول رحيم ماشاف 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فاضل حسين عباس .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 تغريد باقر علوان العتابي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد تايه محمد بخش .ا

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د.علي جواد جابر المالكي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ايمان عبد السنار عطا هللا الكبيسي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 جاسم محمد الخفاجي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مصطفى قتيبة جبار .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ا.ا.م.د علي قنبر الياس ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 انتظار فاروق الياس ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد محمد عبيد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نهبه كريم حسي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 جعفر عبد ااحسين حلو .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 غيداء قاسم شاكر 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 منتهى محمد مخلف .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سرمد فؤاد شفيق ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نادية شاكر حسين .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بسمة حسن هادي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هادي جبار مجيبل .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ابراهيم علي حمد امشهر .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زياد سالم عبد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نجاة حميد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد ميسر عبد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد ماجد كاظم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبدالعزيز ذهبين 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اسراء عبد الهادي محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زهراء عبد الحسين خزعل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مروه محروس نصار 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ضياء احمد عبدهللا 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كريمه فنجان الخزاعي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ابراهيم نعمة محمود .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بشرى نجم عبدهللا .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اسراء حميد مجيد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مؤيد خلف بندر 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بسمان محمود ايوب .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صبا حامد حسين ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد قيس مبدر .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سنان محمد حسن .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سارة خلف جالب .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد حيدر محمد شنشول .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 افتخار جبار عبد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شيماء عباس فاضل .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أالء حميد صالح .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ينب هادي حميدز .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبير داخل حاتم ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمود عكاش أحمد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 منى جابر ابراهيم الجبوري ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د.علي ماجد عباس .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مريم سليم هرمز 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اخالص خلف كباشي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 راميه محمد أحمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محسان حسان جاس .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شهدرامز انور 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وصال صبيح كريم ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نذير عبد الغني محمد العزاوي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 االء وضاح ثابت .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 طيبة باسم محمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بتيفراس رشيد س 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شلير علي خورشيد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عالء ناجي راضي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد مدهللا مجيد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمار جبار كاظم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هيوا جالل صالح .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ايناس قيس عطا 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فلاير سامي خليل ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 م.ر.م. نبيل ابراهيم حسن 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هيفاء حسين علي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سرمد حمزة يوسف 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هاله عبد الهادي يحيى .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بشرى عبد الوهاب محمد حسن الجواهري ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فيصل لعيبي حمود .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كاظم مطشر شبيب .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شيرين كاظم اسماعيل 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بلقيس هادي هاشم ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شرادة علي حمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هناء عباس كشكول ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هالله برهان محمود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رباب وهاب مسير .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ناهدة عبدزيد الدليمي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أبتهاج زكي سليمان آل حليم ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اسمليث عباس ج ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هدى محمد سليمان .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 يوسف عبد االمير درويش .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ماجدة عباس محمد علي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بان غازي عبد اللطيف 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دنيا جاني قلي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مروه سامي محمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زهير محمد جميل سنان ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ربيع هاشم راشد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وئام عامر عبد هللا .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 م الرباصيأكرم محمد عبده هاش .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شيالن حسين محمد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سالي أبراهيم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وب كوشان الشمريحيدر مطل .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 م.د. انتصار فيصل عبد محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد عبدالحسن شالل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خالف آية 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمر صادق شالل .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمار غازي يونس 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هديل داهي عبدهللا الحيالي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أمجاد عبد الحميد بدر الماجد .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ابراهيم محمد علي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد عرفات محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبدهللا فؤاد ابراهيم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مي ابلحد افرام .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين ثاني رشك ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رعد زيد علوان .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وسن محسن محسن .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حيدر تقي فضيل .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ضرغام جبار عزيز .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ميکر نينجم الد ناۆگ .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 غسان حربي علي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كاظمميادة قاسم  

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 جعفر عمران محمد سعيد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سيف علي محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ضحى عذاب 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 همام أحمد عبدالرزاق .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمر علي طالل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دعاء نبيل الياس .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وسام نعمة جعفر ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي عبدهللا مفتن .مم.

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د. علي مطر فنوص 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسام جبار شلتاغ 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي هالل ونيون الزيادي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احسان محمد هادي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبد الكريم عبد الغني عودة ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 منال عبد الواحد صلبوخ ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ضرغام محسن جبار .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد حمزة حسين ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بيباك محمد علي خان .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حيدر صبري سرحان .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمر ميدالور كر .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سهاد حسن عبد الحسين .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مصطفى وداي متعب .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مروة عمر مرسي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سكنه عبدالرزاق طارش .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رباب عدنان شهاب .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أياس يونس اسماعيل .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سوزان السيد حجازى ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نوره عامر عليوي ناصر العنزي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 إسراء عبد الكريم جليل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد سعدي شفيق العبيدي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عامر رجب السبعاوي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ليث جودة كريم .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ان رمضان توفيقشوخ .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مسلم موحان عبود الصالحي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ارسالن ابراهيم عبدالكريم .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احسان ذياب عبد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كبرى محمد طاهر حمودي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فؤاد عبد المحسن عبادة .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 همسة محمد احمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد علي عباس ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مها عبداالله محمد حسن البدراني .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عباس طه حسين .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 افراح عبدالخالق يحيى النعيمي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هند البياتي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمار عبد القادر عطا .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هبة كامل خفيف حجي الخالدي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اسراء رعد فخر الدين 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دالل لؤي سعدي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كرار محسن هاني 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رائد بابش الركابي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد رشيد احمد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سردار رشيد حمةصالح ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد كامل خفيف 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د.احمد داود سلمان 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ناهده عبد إبراهيم عبود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبدالرزاق وهيب ياسين .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رغده سامي محمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 طيف سعد مرضي المعاضيدي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مسلم احمد كاظم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نسرين جواد شرقي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عامر راشد شيال .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بالل حاتم عبدالغفور .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد رعد يحيى 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد عبدالكريم عبدالوهاب .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ء عبد الحسين محمدشيما ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فردوس مجيد امين .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سامر عبد الوهاب قادر .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وهب باسم مهدي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سهير علي حسين .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وحيدة حسين علي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينة عبد الكريم توفيق 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سلوى حاتم شكر 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د.ندى سلمان نكة .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بت حسان ثابتثا .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فضيلة سلمان داود .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شيماء حسين علي شبع .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هالة بدري عيسى 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بان كاظم مكي السامرائي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 طالل عبود حنش .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 غيداء قاسم شاكر 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د مروه عمر مرسي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كرار عباس جوحي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نغم صالح نعمة ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ناهدة سعيد حمودي الجلبي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 راسم حسين كاظم الشمري 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نقي حمزه جاسم .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 امير صاحب شاكر .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فارس حسين خضر .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أنهار محمد علي حسن .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شروق أحمد كريم .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دينا مكي ابراهيم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمود مصطفى حسن عبد التواب 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد عبدالهادي نورالدين محمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد طاهر كاظم .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 غدير محمود نجم .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كوثر جلوب كاظم صالح .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ماجدة عبد المجيد عبد العزيز .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 م محمداحمد نصيف جاس .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د.فراس محمود عبد اللطيف الجبوري .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بارزان صابر حسين .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ديمحمد رحيم غاوي االس .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ياسر حسين صحصاح .ا

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فراس عبد المنعم عبد الرزاق ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ميرفت هاني فخري 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد صالح 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حيدر علي محمد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 لطيف جبار فرحان .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ليلوة عبطان العصمي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خالد حمد ناصر .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ميثم حازم عزيز .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 تحرير ابراهيم اسماعيل .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حبصة علي احمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 غادة طارق عبد المجيد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سميعه فاضل كعود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ناظم احمد عكاب ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 لمياء حسن محمد .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 افياء مؤيد يونس .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد سامي عبدهللا 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أريج كريم رحمان .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سرمد محمد بكر .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد حزام بدر .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 إحسان علي عبد األمير ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د. غادة فائق محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ايمان حازم عريبي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد محمدعلي محمدامين .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نهاد حميد العيبي البطبوطي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عباس ناصر سعدون .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كفاح جبار حسن .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد مزهر عفتان .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبد اللطيف نصيف نصيف .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نسرين صالح محمد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد عبدالسادة حسن .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وهيب ياسينعمر  .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 منى زيدان بكي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسنين محي مجبل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينب صباح ابراهيم .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صدام سالم حنا .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نجدت ياشر مراد .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينب عالء حميد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اسماء قحطان محمد نشأة ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ساره عزالدين عبد الكريم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 لمى سعدون جاسم ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 المهندس علي عبد العزيز علي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي حسين حسن 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حليمه عبد الجبار عبد الرحمن ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رسل صباح نجيب الرماحي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 افراح سعيد محمد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د.هيثم رؤوف احمد الحداد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صادق داود سليمان ابراهيم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مثنى فائق مرعي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 معتصم محمود اسماعيل ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين علي خضير عباس 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رنا تركي ناجي .ا.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد عبد الرحيم احمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 باسم محمد حسين ..مم

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خالدة على ثجيل .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حال رزاق مدلول .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بيدينداء ياسر فرهود الع ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد عبدالرزاق محمد حمو خليل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي طه عبدهللا .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د.  سعاد ابراهيم النجار ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين علي حساب .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شذى علي مطشر .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نهى يوسف هاشم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 أحمد عباس علي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حسين علي حميد محمود .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينب محمد نايف .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمر هاشم حسين .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نعمان زكي سليمان .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ندى بشير جهيد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سمية دهام كاظم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ابراهيم نضير ابراهيم ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 د. محمد حسون نهاي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نبراس كامل هدايت .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حيدر ناجي مطلك .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نتهى فاضل عبدم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صفية شاكر محمود .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خليل عبدالكريم محسن 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ر.ابحاث اقدم لمى محمد جواد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صالح ابراهيم يونس الشعباني ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اياد حمدي حسن .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 شهاب احمد عكاب ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد سلمان حسين النعيمي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد جمعه محمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اراء جميل صالح ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رسول عباس علي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 لمى عبدالباقي محمود ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 قاسم كاظم حميد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مرتضى عبد علي فرحان .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فرح يوسف كداوي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نورالهدى محمود عبد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مالح فاطمة عبد .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سناء جاسم محمد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مقدام نصرالدين علي العاتي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 طيبه حسين عجام .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبد الرحمن نبهان اسماعيل .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نغم أسعد توفيق 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سلوى علي غانم .مم.

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مروه زهير علي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فارس سامي يوسف ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دورياسماء عواد عطية ال .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وابلة مهدي محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عبير عبد الجواد احمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فاطمة كرار صالح .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عباس لعيبي عبيد .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 غيداء سعيد مهدي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نور نافع حسن .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 الرائد / محمد بهير علي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صبا صفاء الدين عبدهللا 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 توانا وهبى غفور ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نور علي كاظم .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فراس نجم اسماعيل .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مؤيد روميل كريم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمرو حسن أحمد بدران .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بسمة هاشم محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمود صالح عبد .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ذوالفقار علي زكر .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رغده عباس رزاق 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمار نعمه حسين 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 خلدون احمد محمد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ابتسام حمود محمد ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نبأ عبد الرزاق الربيعي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نغم اكرم عبدهللا .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 بسمة عبد الكريم حسن .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ا الهماشبشرى كاظم عبد الرض .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سناء شندي عوان ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هدى حسن مشيري .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد طه علي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 قاسم جواد خلف الجيزاني ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 جاسم محمد كريم .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سميرة سلمان عبد الرسول .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ايمن طارق حمودي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 نادية ابراهيم نايف .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 عمر محمد علوان .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سمير عبد النبي شعبان عيسي .ا.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 غصون مزهر حسين ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينه زياد هاشم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 لقاء غازي عبد الكريم ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينب كرار صالح 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 كاتب محمد غافل .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 احمد محمدسامي فاضل 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 علي بدين محمد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 زينب شاكر الواسطي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 المصطفى إيهاب شوقي .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رياض عبدالرضا فرحان .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 امل محمد سلمان سبع التميمي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 لفته حميد سلمان .ا

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 مروة نهاد عبدهللا .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هناء فليح علي .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حيدر صبيح نجم التميمي ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ميسون هادي فرحان .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 وليد عارب عبدهللا .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 سراب اكرم لطف هللا ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 محمد خلف كاظم الخيكاني .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 هللابهجت عبد نينسر ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 اسامه حسن هادي .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ايالف خالد دحام .م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 منار راضي شنون الياسري .م.م

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دنيا نجاة رشيد .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 إبراهيم القيسي محمد خليل .م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 دالل حسن كاظم ا.م.د

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ا. م. د. هيثم محمد علي العنبكي 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 م. سمير حنا بهنام 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 فنار متى ابراهيم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 حنان صبحي سليم 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 ايمان كامل اسطيفان 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 رغد عبدهللا حسن 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة

 صبا صباح سعيد 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 



 شهادة مشاركة 

 وفاء عسكر مصري 

 الموسومة بـو قتصادواال اإلدارةية كل/المحاسبةقسم  هاتورشة التي اقام في ت/قد شارك

 الذكاء االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق

 13/6/2020الموافق  السبتوذلك  عن بُعدالمقامة 

 

 

بأن  بجامعة الحمدانية المستمرالتعليم  مقسيؤيد   

 

األستاذ الدكتور عقيل االعرجي  

 رئيس الجامعة

 جامعة الحمدانية

المستمرالتعليم قسم   

 


