
 

  



 

  

 شهادة مشاركة

استشاري التدريب/ محمد مجيد السوداني 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

سرى وليد اسماعيل 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د.ريمه عبد اإلله الخاني 

الجمهوريه العربيه السوريه 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الطالبة سحر عماد شعالن 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. م. شيماء نهرو جبل العفلوكي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م.سجاد خالد عبد الرحمن / وزارة التربية 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المدرس اياد ياسين طه 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المدرس مهند شهيد محيسن 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

وى منسي فاضل الجواريم.م.أر 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

شميم جميل حسين 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

تمارا عزيز برع الـ باز 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

هديل حسين عبد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

االستاذة بان البدران 

لعراقا 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م سناء رشيد محيسن 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. هادي علي قريعه 

اليمن 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

Omar Falah Hasan 

Iraq 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

Juvan isa muhammed 

Iraq 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الدكتور / احمد خليل خلف وردي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

كرخيا.م.د.علي عبدالهادي ال 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

أمنه احمد مظلوم 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مريم رعد عبد الزهره 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

اسماعيل احمد اسماعيل / دبلوم مالية ومصرفية 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المدرسة نور حسن فالح العيداوي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عل فندي مطومش 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د.سارة نعمت احمد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.د.سلوان خلف جاسم 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

وداد نعمان عبدالرزاق 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عال حيدر علي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المحاسبة  / نور عبدالله مطشر 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المدرس/  اياد ياسين طه 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

األستاذة/  نور مؤيد شهاب 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

احمد مظلوم سندال 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

أ.د.بتول صراوه عبادي / كلية القانون 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عالنالطالبة سحر عماد ش 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م. وسن عبدالهادي عبداالمير 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ابتهال حيدر عبد زيد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عبدالله محمدامين نيرژهالمحاسب/ پ 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

قاسم صفاء الدين داود حميد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 فاطمة صالح حميديالمهندسة 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

أ.م.د. مؤيد حسن محمد البهادلي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الدكتور حسن هادي منهل 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

رشا نوري مجيد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

امين خديدا سيفو 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

Ayat Yarub Rasheed 

Iraq 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

Dr. ABDALLAH ERHIMA ABDALLAH 

Libya 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.د أحمد حسين راضي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د. زينب ياسين عبد الخضر 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م زينب فائق محمد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

فادية فالح حسن الدراجي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

امل رؤوف محمد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م. هناء قاسم مذبوب 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

االستاذة لميس باقر رمضان 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

دكتوره كنار جاسم محمد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

Haider nh 

Iraq 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المحاسبة/ رواء صبري زبالة 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الباحثة / هدى مصعب عطا 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الدكتور/ احمد خليل خلف وردي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

األستاذة/ رنا احمد ابراهيم 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. جاسم كشيش زويد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. م نور خالد ابراهيم العذاري 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

أ. م. د/ نور الدين زين العابدين متولي 

مصر 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د.نورس احمد كاظم 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المستشار/ جبر عبد جبر حسون 

Iraq 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 الكنعانيزينب صالح مهدي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

رباح حمود عبدالله العبيدي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

غازي فيصل خلف 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م.اسراء تلفان عناد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.مدير/ ناهده موسى اسماعيل 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د.سارة ابراهيم حسين 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عبدالرحمن سعدون محمد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الباحثة/  ريام صباح الخالدي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د.االء عبدالكريم 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ناسك محمد فرج مصطفى/مدرسة 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

يونس عدنان طلفاح 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

سامال جالل عمر استاذ مساعد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عمار علي كاظم 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

زيد حيدر خلف 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م. محمد رشيد صالح 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ا.د.نداء مطشر صادق 

راقالع 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

محمد ياسر محمد الدليمي 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

أ.طه حسين زيد الحسام 

اليمن 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

محمد علي جاسم/ تقنيات المحاسبة 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ايمان الياس خديدة 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مريم رعد عبد الزهره 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ا.م.د.طالل حسين صالح 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المدرس المساعد/ سعد أحمد إسماعيل 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ا.د.محمد جياد المشهداني 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م. رافد ياسين جاهل 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مريم رعد عبد الزهره 

لعراقا 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الباحثة / سحر عماد شعالن 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م. عمر حماد صالح 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الدكتور/ بسام عبدالله حداد 

االردن 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

زهراء فارس داود 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

باشا سليمان مراد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مريم رعد عبد الزهره 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المحاسب / حسين جعفر جابر 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

د. خلود إبراهيم فاضل 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

األستاذ/ عالء احمد صبار 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

أ. م. د. نزهان محمد سهو 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

أ. د. منعم احمد خضير 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

أ. م.د. عبد الله محمود عبد الله 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ر عزيز عباسم. عم 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. احمد عبد السالم احمد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. م. محمد حامد مجيد 

العراق 
–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الباحث/ ميثم نزهان محمد 
 

–  

2021/7/15 

 )Free Conference Call(  

  والعملية متمنين دوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية


