
 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 عمر رمزي جاسم  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 فاتن موفق فاضل  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 سمير حنا بهنام  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 اسعد أحمد مقداد آل حسين  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 ربيع حازم سلمان  م.د.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 صبا صباح سعيد  موظفة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 محمد ضياء عبد الرسول  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 أحمد محمدعلي محمدأمين  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 الهام متي يعقوب  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 ابتسام اسماعيل حنا  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 نوري صابر محمد الزيباري  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 نافع عزيز هناء  ا.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 فرح ادور حنا  م.د.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 زانا ابراهيم علي  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 مؤمن ناطق صالح  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 ربيع علي زكر  م.د.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 ستيفان ججو مارزينا  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 وفاء عسكر مصري  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 انتظار فاروق الياس  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 بشير فرحان محمود  م.د.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 مياسم غالب حسن  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 سلوان جنان سليم  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 مريم سليم هرمز  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 فائز حازم احمد  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 فنار متي ابراهيم  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 الهاشميلمياء حسين حسن   م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 وفاء يونس يحيى  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 ستيفن نهاد يلدا  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 حنان صبحي سليم  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 زينب ناظم شاكر  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 لوره باسم بشير  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 رياض مبارك عبدهللا  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 كبرى محمد طاهر حنودي  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 سارة غانم محمود  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 نور وليد عمانوئيل  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 بسمة باسم بشير  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 شذى فيصل رشو  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 فداء نوئيل عبد االحد  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 د. ناظم حسن رشيد  ا.د.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 ياسينمثنى سعد   م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 انتصار عبد الرضا عبد هللا  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 علي حازم يونس  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 بان عبد المسيح بدر  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 محمد داخل كريم  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 ايمان كامل اسطيفان  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 فاتنة محمد حسين  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 زهراء جارهللا حمو  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 وليد خالد شهاب  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 ظافر صباح ياسين  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 رغد عبدهللا حسن  ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 هديل حازم سامي  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 سامي حميد سليمان  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 بشرى حبيب احمد  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 أحالم دارا عزيز  د.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 مي ابلحد افرام  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 هاني صبري علي  ا.د.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 بكر عبدهللا خورشيد  ا.م.دة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 وعد حسين شالش  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 نغم حازم كساب  ا.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 خالد غازي عبود  ا.د.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 طه احمد حسن ارديني  م.د.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 سوسن احمد سعيد  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 علي حسين حازم  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 محمد عمر شعبان  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 رباب عدنان شاب  م.د.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 سناء خضر يوسف  م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 رهاد عماد صليوا  م.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

 شهادة مشاركة
 

 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

 م حسن ياسينإبراهي  د.م.ة    د/السي                                    

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة المحاسبةقد شارك/ت في الورشة التي اقامها قسم  

والتفسريات الصادرة عن دائرة البحث  2017لس نة  167)إجراءات معامةل الرتقية العلمية عىل وفق التعلاميت رمق 

 والتطوير يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي(

 5/12/2020وافق الم سبتالمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل


