
 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي Dr.gelawi Sultan Abtanنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت ا. د احمد طارق صادقنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية ا. م  ميسم طارق صادق العبيدينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت ا. م امت  هاشم حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  ا.د بالل بردان عىلي نؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت ا.م  وناء حسي   خلفنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ريا.م احالم احمد عيىس العامنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  ا.م دفاتن محمدرزاقنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت ا.م رنا عدي عبد الجليلنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت ا.م علياء حسي   خلفنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ا.م محمود حسن جمعةنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ا.م.د  أحمد عبد الستار شاللنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ا.م.د  ميساء طه خماسنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اس طه خماسنؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت ا.م.د  نتر
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ا.م.د افتخار محمد مناحي نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ا.م.د ايناس مظفر خليلنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ا.م.د حاتم شوكت ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ا.م.د حسي   رشيد ياوي   نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية بد الحميدا.م.د رجاء عبد الكريم عنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية ا.م.د واهرة عدنان وهيب العنبكي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ا.م.د عثمان محمود شحاذةنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ا.م.د عمرو هشام محمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية ا.م.د فراس عبد المنعم عبد الرزاقنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت ا.م.د كامل عبود حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ا.م.د ناديه مهدي عبد القادرنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  احمد برهان محمدنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي الورشة احمد عبد اللطيف عبد الحسن الربيعي نؤيد لكم مشاركة ) 
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

اضية التر   / المووومة االفتر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية احمد عبدالساده مزهر الجبورينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي هللااحمد فاضل ياوي   عبد نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  اويل محمود لفتهنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي االوم الكامل واللقب العلمي نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي كلية اياد جبار خضت  نؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  اياد حبيب شمالنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  ايهاب عدنان ثابتنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي كلية أ. حياة وعيدنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت أ.د حليم حماد وليماننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي كلية أ.د عىلي عبد كنونؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  أ.م خالد روكان عوادنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي رشيدنؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت أ.م.د  قبس ناحر
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي أ.م.د رنا صالح طاهر عىلي نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت أ.م.د زينب هادي نعمهنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي أ.م.د وعد عبد الكريم حمادنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي ي   كاملأ.م.د ولم حسنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي أيـــــاد وعـــدون عبد الرضـــــانؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  باوم عزيز دخيلنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  بتول شاكر حامدنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي جبار ثاير جبار حميد المعمورينؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي جعفر عمران محمد وعيدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

 محمد عىلي جوادنؤيد لكم مشاركة ) 
ي حسي  

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  حيدر باوم كريمنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي الورشة د. اوماء عبد الكاظم مهدي العجيىلي نؤيد لكم مشاركة ) 
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

اضية التر   / المووومة االفتر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي د. ايناس عبد الحافظ محمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت د. حمزة مصطف  كمالنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت د. حيدر قاوم فاضلنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي الجبوري د. رائد احمد يووفنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية د. رؤى احمد لطيف، اللقب مدرسنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  د. صادق جعفر باقرنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية د. محمد عبد المنعم حسن عىلي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي نؤيد لكم مشاركة ) 
ي د. ميس طه يعقوب عىلي الهيتر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت د. وفاء اوماعيل وعدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  د.حوراء احمد شاكرنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي زهراء عىلي حسي   الحسناوينؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي زياد محمد طه ياوي   العزينؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي زينب محسن حسن المنصورينؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية وــــامر وـــعدون عبد الرضــــا الربيـــــعي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي هنيدو ال  مدرسعال نؤيد لكم مشاركة )  يير ي ء ري
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي كلية عىلي محمد عىلي نؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  فالح مهدي محمودنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م . مريفان مصطف  رشيدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م م مرتض  منصور عبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م. احمد صالح حسن كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م. احمد محمد جاومنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م. انغام عادل جياد السعيدينؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م. باوم خضت  عباسنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م. باوم نجم الدين عبدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م. حمزة حميد ياوي   نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م. حوراء عىلي حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م. رافع محمد ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي من محمود شحاذهم. رحنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م. زبيدة عىلي كاطعنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي كلية م. زياد رافع زائرنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

وق اياد خضت  نؤيد لكم مشاركة )  ي  م. ري
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م. صدى فايض محمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي نؤيد لكم مشاركة )  ي  م. صالح غافل حير
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م. ضياء حسي   وعود القيىسي نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م. عامر رشيد عنيد المسعودينؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م. عالء كامل جبارنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي نؤيد لكم مشاركة ) 
 
اضية م. عىلي محمد عبد الكاظم الوزن ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م. عمار غازي ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م. ليث طالب رشيدنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م. م ويف عادل صبارنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية ي   مسعود عبد الحسنم. م ياومنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م. م. ذاكر هادي عبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي الورشة م. م. زينب مؤيد صابر حميد العبيدينؤيد لكم مشاركة ) 
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

اضية التر   / المووومة االفتر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اس طالب محمدنؤيد لكم مشاركة )  ي م. م. نتر
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م. محمد ابراهيم تايهنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م. محمد ليث طاللنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م. منال هاشم ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م. مهند خميس عبدنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.د اوماعيل حمادي مجبلنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.د امينة كريم عيىسنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.د انس محمدعىلي نورالديننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.د انهار خليفه احمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت بيداء خليفة حمدم.د نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.د جواد كاظم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.د حيدر اياد مجيدنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ينؤيد لكم مشاركة )  اضية م.د خالد صبار محمد الشجت  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.د رافد عباس عىلي نؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.د زينب عبدهللا منكاشنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.د عالء حسي   زيداننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.د عمروهيب ياوي   نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.د غصون كريم مجذابنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.د فالح مجيد حسون الحارنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.د قحطان فاضل محمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.د كريم صيهود كرمنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.د محمد عيدان محمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي حمد وهيب ياوي   م.د منؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.د ميساء وليم عبد الواحدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.د نمارق قسم حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي نؤيد لكم مشاركة ) 
ي الورشة م.د نوفل حامد عبد الرحمن عمران الهيتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

اضية التر   / المووومة االفتر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.د وليد جبار مهنانؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.د وليد عطا هللا عيىسنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.د.عىلي ولمان محمود حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.عدي هاشم علواننؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.م  ويف عىلي يحت  نؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م  كرار مكي ولمان علواننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م  مروه مهدي صالحنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م  ميس كاظم عليوينؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م ابراهيم صالح حسنم. نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م ارشد حميد حسننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م امال ماجد ولماننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م امجد ادهم احمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.م اياد كامل شعالننؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.م أمل هادي رشيدنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ة جواد كاظمنؤيد لكم مشاركة )  ي  م.م أمت 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.م تركي هالل كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م ثائر عىلي محسن عىلي نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م حاتم خليل ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م حسان خليل محمودنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م حسي   جمعه محمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

 عىلي فقت  نؤيد لكم مشاركة ) 
ي  م.م حسي  

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت حميدم.م راحمد رافد نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية م.م رول عبد الواحد عبد المهدينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م وحر وهاب كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.م رى مازن عىلي نؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م ونان محمد حسننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م وهام كريم حميدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م ويف محمد عبد الرحمننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م شيماء محمد احمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي نؤيد لكم مشاركة )  اضية م.م شيماء هادي نعمة الخفاحر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية م.م صالح مهدي محمود الهاشمي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.م ضي وعد عزيزنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م ضياء حسي   ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م عباس نارص حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت عقيل حميد فرحانم.م نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م عالء جبار محمودنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م عىلي شاكر محمودنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م عمر رشيد حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي الورشة م.م فاطمة عبد مهدي دهش الخزاعي نؤيد لكم مشاركة ) 
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

اضية التر   / المووومة االفتر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.م قتيبة حمد عوادنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م قيس جاوم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م ماجده ابراهيم مخلفنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م مازن جبار حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م محمد رشيد احمد رشيدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م محمد طارق حامدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م مرتض  طالب رشيدنؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  م.م مروه حيدر غازينؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي الورشة مريم مهدي عناد حسون الخزعىلي م.م نؤيد لكم مشاركة ) 
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

اضية التر   / المووومة االفتر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي كريمنؤيد لكم مشاركة )  ي م.م ميادة عىلي عبد النتر
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

اضية م.م ِنعم عبد الحميد فواز الكبيىسي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
ي اقيمت ف

  / المووومة التر

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي اقيمت م.م نهاد كامل شعالننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م هدى عامر عبد الهادينؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي م.م يار غانم يحت  حسننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  مروان جاوم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي مريم صالح حسن حسننؤيد لكم مشاركة ) 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  مصطف  احمد غريبنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي كلية نضت  والم الزمنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي كلية نور حسن عىلي نؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ان وعدون عبودنؤيد لكم مشاركة )  ي  نت 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   
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 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي  يووف حمد كريمنؤيد لكم مشاركة ) 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

  / المووومة كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 

 

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة ديال

               كلية األدارة واالقتصاد

 شهادة مشاركة

ي يووفنؤيد لكم مشاركة )  ي عىلي لطيف الزهت 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال
 
  / المووومة اقيمت ف

ي  )
ر
 ( ظاهرة االنكشاف االقتصادي وأثرها عىل االقتصاد العراف

شاكرين مشاركتكم  Google Classroomعتر برنامج 2020/ 4/ 21 يوم االثني   

 ة يمعنا ومتمني   لكم دوام الموفق

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  
 


