
 

 شهادة مشاركة
 

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

 رهان هادي دحام .مة   د/السي

 كلية التربية للبنات/  جامعة الكوفة

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان مر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم المست

 احمد سالم احمد سليم .م.دة   د/السي

 التربية كلية / جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (ق العراق لألوراق املاليةالرشاكت املسامهة يف سو  أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 غيداء سالم محمد .م.دة   د/السي

 االدارة واالقتصادكلية /  دادجامعة بغ

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

دلكتورالاس تاذ ا  

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 باخان ئاكو نجم الدين .م.دة   د/السي

 العلوم السياسية/  جامعة السليمانية

 االدارة واالقتصاد والموسومة / كلية إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان لية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم المستمر في ك

 نوف علي عواظ .م.مة   د/السي

 االدارة واالقتصادكلية /  جامعه كربالء

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (ق لألوراق املاليةالرشاكت املسامهة يف سوق العرا أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 علي أسعد عباس السيدة   د/السي

  مسؤول مركز التدريب -اق المالية سوق العراق لالور

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

اذ ادلكتورالاس ت  

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 احمد محمدعلي محمد امين .م.مة   د/السي

 االدارة واالقتصادكلية /  جامعة الحمدانية  

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة االعمالإدارة رك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان م المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعلي

 سناء خضر يوسف .مة   د/السي

 اإلدارة واالقتصاد كلية/ الحمدانيةجامعة 

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (ة يف سوق العراق لألوراق املاليةالرشاكت املسامه أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 هناء نافع عزيز أ.مة   د/السي

 التربيةكلية /  الحمدانيةمعة جا

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

دلكتورالاس تاذ ا  

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 سمير حنا بهنام .مة   د/السي

 كلية االدارة واالقتصاد/  جامعة الحمدانية

 الدارة واالقتصاد والموسومة/ كلية ا إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان ة االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم المستمر في كلي

 نور وليد عمانوئيلة   د/السي

 االدارة واالقتصاد ةكلي/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (وق العراق لألوراق املاليةالرشاكت املسامهة يف س أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 زاهده طه احمدة  د/السي

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية /بغداد  جامعة  

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 زينب مكي محمود .أ.م.دة   د/السي

 كلية االدارة واالقتصاد/  جامعة كربالء

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمال رك/ت في الورشة التي اقامها قسمقد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 قسمه صابر عوض .أ.مة   د/السي

 االدارة واالقتصادكلية /  القادسيهجامعة 

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (ت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املاليةالرشاك أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 نوري سعيدبالل  .أ.م.دة   د/السي

 كلية اقتصاديات االعمال/  جامعة النهرين

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 سلوان جنان سليمة  د/السي

 االدارة واالقتصاد كلية / جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة االعمال إدارةرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان يم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعل

 قاسم خريبط طاهر الكعبي .م.دة   د/السي

 العلوم السياحية/  المستنصرية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (مهة يف سوق العراق لألوراق املاليةالرشاكت املسا أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 مؤيد محمد عبد .م.دة   د/السي

 الكليه التقنيه االداريه /كوفه/  امعة الفرات األوسط التقنيةج

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  لما الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 ربيع حازم سلمان .م.دة   د/السي

 التربية/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة ة االعمالإداررك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان ليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التع

 ابتسام اسماعيل حنا .م.مة   د/السي

 االدارة واالقتصادكلية /  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (اكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املاليةالرش  أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 نحسين محمد حسة  د/السي

 االدارة واالقتصاد /جامعة الحمدانية 

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 صبا صباح سعيدة   د/السي

 كلية االدارة واالقتصاد/  جامعة الحمدانية

 لية االدارة واالقتصاد والموسومة/ ك إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 بان البدران .مة   د/السي

Badrah  /Science 

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسمقامة عن بعد وذلك يوم ال

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 بان عبد المسيح بدر .مة   د/السي

 كلية التربية/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم اقد ش

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 عمر محي الدين عبد الرزاق .م.مة   د/السي

 كلية التربية الرياضية/  جامعة الحمدانية

 سومة/ كلية االدارة واالقتصاد والمو إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / 

 زهراء محمد كاظم البياتي .م.مة   د/السي

 التربية/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسة عن بعد وذلك يوم المقام

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 محمد مجيد جواد .م.دة   د/السي

 االدارة واالقتصاد/  جامعة وارث االنبياء

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم د شاق

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

ةلالعميد واك  



 

 شهادة مشاركة
 

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

 رغد سعد حاتم .مة   د/السي

 كلية العلوم/  جامعة كربالء

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمداول يف أليات التعامل والت)

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 نبراس طالب محمد .م.مة   د/السي

  كلية االدارة واالقتصاد قسم االحصاء /جامعة كربالء 

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسد وذلك يوم المقامة عن بع

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 نغم حازم ناصر كساب أ.مة   د/السي

 طب االسنان/  الموصل

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالاقامها قسم رك/ت في الورشة التي قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 نغم دايخ عبد علي .مة   د/السي

 كلية االدارة واالقتصاد/  جامعة كربالء

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية سهمأأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 فنار متي ابراهيم يدةالسة   د/السي

 كلية االدارة واالقتصاد/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم سالخميالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 ايمان كامل اسطيفانة  د/السي

 ادارة واقتصادكلية /  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالها قسم رك/ت في الورشة التي اقامقد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان د شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤي

 ضرغام محسن جبار .م.مة   د/السي

 المعهد التقني / كربالء/  جامعة الفرات االوسط التقنية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمالتداول يف أليات التعامل و )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 جنان مهدي شهيد .أ.م.دة   د/لسيا

 االدارة واالقتصاد/  كربالء

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  مال الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 م. محمد حسن عودة شنتوخ .مة   د/السي

 االدارة واالقتصاد/  جامعة البصرة

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالها قسم رك/ت في الورشة التي اقامقد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان د شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤي

 حنان صبحي سليمة   د/السي

 كلية االدارة واالقتصاد/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (رشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املاليةال  أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 مهدي شهيد الدهاناسراء  .مة   د/السي

 كلية العلوم االسالمية/  جامعة كربالء

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021ق  وافالم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

ةشهادة مشارك  
 

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

 عبدالرزاق ياسين عبدهللا .أ.دة   د/السي

 التربيه للعلوم االنسانيه/  جامعة الموصل

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالي اقامها قسم رك/ت في الورشة التقد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 نور نافع حسن .م.مة   د/السي

 االداره واالقتصاد/  جامعه الموصل

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (لرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املاليةا أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 يلى احمد ابراهيملة   د/السي

 االدارة واالقتصاد/  جامعة البصرة

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 احالم دارا عزيز .م.دة   د/السي

 كلية التربية/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة االعمالإدارة رك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان م المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعلي

 رشا عادل بهنامة   د/السي

 اإلدارة واألقتصاد/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (مهة يف سوق العراق لألوراق املاليةالرشاكت املسا أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 نصالح محمود سلما .م.دة   د/السي

 قسم النشاطات الطالبية/  جامعة بغداد

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 فريال مشرف عيدان .أ.مة   د/السي

 اقتصاديات االعمال/  جامعة النهرين

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة الإدارة االعمرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان ستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم الم

 محمد نعيم عجاج .م.مة   د/السي

 كلية تقنية ذي قار/  الجامعة التقنية الجنوبية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (سامهة يف سوق العراق لألوراق املاليةالرشاكت امل  أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 هللا حمو اإلسكندرد. مصطفى جارة   د/السي

 طب األسنان/  جامعة الموصل

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 ظافر صباح ياسين .م.مة   د/السي

 كلية التربية/  جامعة الحمدانية

 كلية االدارة واالقتصاد والموسومة / إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان ر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم المستم

 قاسم سلطان عبد .مة   د/السي

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية/  جامعة كركوك

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (يف سوق العراق لألوراق املاليةالرشاكت املسامهة  أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 بيداء بهجت نعمان .مة   د/السي

 اقتصاديات االعمال/  ة النهرينجامع

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

ادلكتورالاس تاذ   

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 احمد نجم عبدهللا .م.مة   د/السي

 االداره واالقتصاد/  جامعه الموصل

 ارة واالقتصاد والموسومة/ كلية االد إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان الدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية ا

 بالل توفيق يونس .م.مة   د/السي

 العلوم السياحية/  جامعة الموصل

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (املالية الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 عبدالخالق شاكر يوسف .أة   د/السي

 التمريض/  وزارة الصحة

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

اكةلالعميد و   



 

 شهادة مشاركة
 

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

 منتظر منيب حسون الخفاجي  .أة   د/السي

  مديرية تربية كربالء المقدسة

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان ة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامع

 ستيفن نهاد يلدا .أة   د/السي

 التربية/  الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم خميسالالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

مشاركة شهادة  
 

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

 امجد عبدالكريم عبدهللاة  د/السي

 كلية اإلدارة واالقتصاد/  الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالشة التي اقامها قسم رك/ت في الورقد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 ناتاليا أحمد القصير .مة   د/السي

 كلية اإلدارة واالقتصاد/  جامعة الكوفة

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهملتداول يف أليات التعامل وا)

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 نور صالح عبد النبي .م.دة   د/سيال

 االدارة واالقتصاد/  جامعه كربالء

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم خميسالالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 فضيلة عرفات محمد .أ.دة   د/السي

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية/  جامعة الموصل

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالي الورشة التي اقامها قسم رك/ت فقد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 إنتصار شعبان هاشم .مة   د/السي

 كلية الزراعة/  جامعة البصرة

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهميف  أليات التعامل والتداول)

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 اوس محمدعلي ادهام الخطاب ة د/السي

 الرئاسة/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  لما الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 الدكتور يوسف نوري حمه باقي .أ.م.دة   د/السي

 العلوم اإلسالمية/  بغداد

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالمها قسم رك/ت في الورشة التي اقاقد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان يد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤ

 موج عباس جاسم .م.مة   د/السي

 الكليه التقنيه ذي قار/  الجامعه التقنية الجنوبية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمول يف أليات التعامل والتدا)

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 محمد سعدي شفيق العبيدي .أ.م.دة   د/السي

 كلية االمام االعظم/  كلية االمام االعظم الجامعة

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسن بعد وذلك يوم المقامة ع

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

اركةشهادة مش  
 

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

 نسرين جواد شرقي .أ.م.دة   د/السي

 تربية للبنات/  بغداد

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالالتي اقامها قسم رك/ت في الورشة قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 زينب هادي حسن .أ.دة   د/السي

 التربية األساسية/  الجامعة المستنصرية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمداول يف أليات التعامل والت)

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 مرتضى عبد علي فرحان .م.دة   د/السي

 كلية التربية/  جامعة القادسيه

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم ميسالخالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 مرفت محمد عبدهللاة   د/السي

 التربية االساسية/  المستنصرية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالامها قسم رك/ت في الورشة التي اققد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان ؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةت

 منى كامل حمد .أ.م.دة   د/السي

 اقتصاديات االعمال/  جامعة النهرين

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (رشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املاليةال  أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 حميد سليمان سامي .م.مة   د/السي

 االدارة واالقتصاد/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 بشرى محمد سامي حسن أ.م.د.ة   د/السي

 كلية اإلدارة واالقتصاد/  جامعة الكوفة

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالسم رك/ت في الورشة التي اقامها ققد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان بة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شع

 مثنى سعد ياسين م.ة   د/السي

 كلية اإلدارة واالقتصاد/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (اكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املاليةالرش  أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 وحنا صليوهمنى ي أ.م.ة   د/السي

 كلية التربية/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 عمر رمزي جاسم م.م.ة   د/السي

 كلية اإلدارة واالقتصاد/  جامعة الحمدانية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة عمالإدارة االرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم 

 جيمي افهم توما الخبيرة   د/السي

  سوق العراق لألوراق المالية

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (وق العراق لألوراق املاليةالرشاكت املسامهة يف س أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 مروة عبد الستار جبار م.م.ة   د/السي

 قسم إدارة االعمال/  ية الصفوة الجامعةكل

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 وسام علي حسين م.ة   د/السي

 كلية العلوم االسالمية/  جامعة كربالء

 ية االدارة واالقتصاد والموسومة/ كل إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 امنة اياد نوري م.م.ة   د/السي

 كلية اإلدارة واالقتصاد/  جامعة الموصل

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (لعراق لألوراق املاليةالرشاكت املسامهة يف سوق ا أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 كاكة هوشيار معروف مأل أ.د.ة   د/السي

  عة اللبنانية الفرنسيةالجام

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

ورالاس تاذ ادلكت  

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 حاكم محسن الربيعي أ.د.ة   د/السي

 كلية اإلدارة واالقتصاد/  جامعة الكوفة

 دارة واالقتصاد والموسومة/ كلية اال إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

 بان االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانيةتؤيد شعبة التعليم المستمر في كلية 

 بشرى محمد سامي أ.م.د.ة   د/السي

 كلية اإلدارة واالقتصاد/  جامعة الكوفة

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (ق لألوراق املاليةالرشاكت املسامهة يف سوق العرا أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 شهادة مشاركة
 

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

 هديل مهدي الشكرية   د/السي

  ة الماليةديوان الرقاب

 / كلية االدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

رش يدانظم حسن   

 العميد واكةل



 

 

 شهادة مشاركة
 

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

 ليلى محسن حسن د.ة   د/السي

 كلية اإلدارة واالقتصاد/  جامعة كربالء

 موسومة/ كلية االدارة واالقتصاد وال إدارة االعمالرك/ت في الورشة التي اقامها قسم قد شا

 (الرشاكت املسامهة يف سوق العراق لألوراق املالية أسهمأليات التعامل والتداول يف )

  4/1/2021وافق  الم الخميسالمقامة عن بعد وذلك يوم 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل


