
 

 شهادة مشاركة
 

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

  انور دمحم رؤوف .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  رنا عبد االله محمود .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  رٌنا ابلحد حنا د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  صمر تحسٌن زنبور .اد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  احمد زامل حسن حداد .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  سمٌه جواد عبد الكاظم د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  إنتصار شعبان هاشم .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  فاضل عباس سلطان .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  فاضل العانً عبٌر سفٌان د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  بان عبد المسٌح بدر .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  سمٌر حنا بهنام .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  حسٌن هاشم السهالنً د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  لادسٌة عجد بدن .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  زهراء جارهللا حمو .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  نادٌة ممبل حسن الزبٌدي .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  د. مصطفى جارهللا حمو د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  رافد ٌاسٌن جاهل .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  عمر رمزي جاسم .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  د.مٌالد عبد السالم عبد العزٌز الناصري د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  بصري رٌمة .اد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  هناء نافع عزٌز .ا.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  د رشٌد عبدهللاولٌ .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  ابتسام اسماعٌل حنا .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  عدنان زٌنل حسون د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  عمٌل حمزة كاظم .اد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  نزار علوان عبد هللا ا.م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  جاسم دمحم علً الطحان ا.م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  شٌماء دمحم سمٌر إبراهٌم .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  مهدي حسن حسٌن ا.م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  احمد ذٌاب رحٌم .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  عبدهللا عبدالحك خمٌس .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  معن عبد الكرٌم جاسم ا.م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  زٌنب ضٌاء جبور ا.م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  بدالخضرهدى حمزه ع .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  نوري صابر دمحم الزٌباري ا.م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  مً ابلحد افرام .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  عذراء سامً دمحم .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  حامد صبحً علٌوي .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  رٌاض مبارن عبدهللا ا.م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  عدنان صالح محمود العطٌة د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  نوال محمود حمود .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  صبا صباح سعٌد د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  نور ولٌد عمانوئٌل د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  فائز حازم احمد .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  آرٌان دمحم حامد .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  شعراوي دمحم خٌر زٌدان .اد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  ي بطرسد.امال نور .ا.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  مرٌم سلٌم هرمز د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  عمر مصدق دمحم .ا.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  االء عبد الواحد ذنون ا.م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  امنة حمً توفٌك د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  نادٌة ثامر عبد الفتاح د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  سلوان جنان سلٌم د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  هدى حمزه عبدالخضر .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  صادق داود سلٌمان ابراهٌم د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  شٌماء حسن علً لاسم .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  دمحم ٌاسٌن احمد د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  اٌمان كامل اسطٌفان د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  رجاء عبدهللا بشٌر .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  شٌماء عبد الحسٌن دمحم ا.م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  علً فؤاد عبدالوهاب د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  احمد ناظم علوان .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  سها مهدي حسٌن .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  لعٌاضً أحمد .اد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  رفل طارق محمود د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  أٌه عبداالمٌرعلً .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  كبرى دمحم طاهر حمودي ا.م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  فنار متً ابراهٌم د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  احمد دمحمعلً دمحمامٌن .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  اسراء محمود مجٌد .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  أسامة حمٌد ابراهٌم .ا.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  حنان صبحً سلٌم د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  انسام فائك العبٌدي .مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  احالم دارا عزٌز .م.دد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  فدن صالح صاحب د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  ظافر صباح ٌاسٌن .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  رسول دمحم مزعل د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  نور نافع حسن .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

  احمد نجم عبدهللا .م.مد/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

 شهادة مشاركة
 

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

  رغد عبد هللا حسٌن د/ة  السٌ                           

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

 (املعلومات واالتصاالت يف العراق _ حتدايت وحلول لتكنولوجياادارة البنية التحتية )

 4/7/2020وافك الم سبتالممامة عن بعد وذلن ٌوم ال

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل


