
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية Ahmed Burhan Mohammedنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي Ali kareem mohammed aliنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي Aliaa Abdul Rhman Allamiنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية Aqeel Mtasher Uglah AlZaidyنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي Hadeel Jassim Shawkatنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة Hassan Abdulreza Fayyad Al-Attabiنؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي Haya Nawaf Alharafshehنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية Mohammed Hussein hamzahنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة Rasim Hussein Kadhim Alshammariنؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة Sheereehan Abdul-Hussein Mahdi Albyatiنؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية Thaera Khairi Othman Al-Rawiنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا. د. سالم هادي حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا. م حسي   كريم حمودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ضا. م. إيمان إبراهيم عو نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا. م. د محمد رحيم كريمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا. م. د. احالم سادر محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا. م. د. امل اسمر زبوننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة ا. م. د. علي عبد الستار عبد الجبارنؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا. م. د. عمار سلمان داودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا. م. د. غفران محمد حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا. م. د. محمد عبيد سلومنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا. م. د. وداد فرحان جابرنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ا.د  جعفر باقر علوشنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت سعد كاظم طاهرا.د  نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ا.د االء زهت  مصطف  نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.د خالد عبد هللا ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.د ر نارص كريمش خض  نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ا.د رحيم روي    ح حبيبنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.د عبد العظيم احمد عدواننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.د عبداالمت  علي ياسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة محمود علي احمد القيسي  ا.د عبداللطيفنؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  ا.د مي علي عزيزنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية ا.د.حميد عبد خشان الفرطوسي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ا.د.شيماء علي خميسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.د.عالء جبار عبد المنهلنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية ا.د.محمد هادي شني   الشمرينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م  ثناء يعقوب يوسفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة ا.م  حليمه عبد الجبار عبد الرحمننؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ا.م  علي فاضل فوزينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م .د سعاد يوسف الدوركي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م ايمان اسماعيل محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ا.م ساهرة عبيد سعدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م. اسيل حيدر محمد جوادنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ا.م.حال شخت  لهيمصنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د  انعام سامح عارفا.م. نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية ا.م.د  ايمان الصالحي   بوذهبنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د  بثيلة رشيد حميدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د  فراس عدنان عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د  مرتض  هاشم رحيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي .د  نرسين قيس عبودا.منؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية ا.م.د المعتصم باهلل وهيب مهدينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ة كمال محمدنؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت ا.م.د امت 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 ياسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نان لؤي صديقا.م.د حنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د رجاء عبد الكريم حميدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة )  ي ا.م.د سعد عبد حميد الجنائر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة ا.م.د سيف الدين عبد الودود عثماننؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د عذراء حسي   شوقنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة )  اضية ا.م.د علي سعيد عطيه الجنائر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د كامل عبود حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د ميسون ذنون عبد الرزانؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة ق العبايجر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة ا.م.د ميسون عبدهللا احمد الشلمةنؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د. برزان ميرس الح   امدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د. زينة حسي   معيبدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د. فاديه وضاح العزاوينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د. محمد احمد محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية حمزة خوانا.م.د. محمد عبد النؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د.احمد عبدهللا منصورنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ا.م.د.ازهار حسن علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د.ختام حبيب رسولنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة ا.م.د.دالل عبد الحسي   كاظم العيساوينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د.رغد يوسف محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د.سمية محمد عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية ا.م.د.سيف سعد محمود عزيزنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د.ضمياء إبراهيم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د.عباس شبيب حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية ا.م.د.عمر رحيم خلف العبيدينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د.ليل عبد الستار صادقنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د.محسن رضا محسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د.محمد اسماعيل عليوينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.د.مها عبد االمت  كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  ا.م.د.وسن باقر علي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.نرمي   محمود محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ا.م.هشام عيدان حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  احمد حميد يوسفنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
 النضهللانؤيد لكم مشاركة ) 

َ
اُود

َ
ي احمد رشاد د

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة احمد ظافر عبد الصاحب العبودينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة )  ي احمد عباس احمد الخزرحر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة )  ي احمد عبد الستار الطالتر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي احمد عبد اللطيف الربيعي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي الكرطائ

ي اقيمت احمد منف 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
منؤيد لكم مشاركة )  ي  اسماء علوان شتر

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية المهندس دريد عبدالقادر صالحنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
 علي نؤيد لكم مشاركة ) 

ي المهندسة لينا حسي  
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  ايمان عباس محسننؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  إيالف بهاء علواننؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي أ م د عالء هاشم يونس الطائ

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت أ. د. خزعل ضبع وادينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ. د. سهام عبد المجيد أحمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ. د. لؤي عبد علي الهاللي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ. م. حسام سلمان جاسمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية أ. م. د.  هشام عطوان سوادينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  أ. م. د. اسما كرومي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ. م. د. بهار احمد جاسمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي يمأ. م. هديل ساجد ابراهنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ. مروه ابراهيم مهاوشنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية أ.د. عفراء ابراهيم خليل العبيدينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.د.رجاء غازي عبد المحسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.د.ساره عبد الجبار محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت أ.د.وسيم عبود عطيهنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ى عبد العزيز العبيدينؤيد لكم مشاركة )  ي أ.م برسر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  عباسأ.م نزار كاظم نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م يمان قيس سعدهللانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م. عباس سلمان حميدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م. مصطف  حسن هادينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د سلم حسي   كاملنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة أ.م.د عثمان محمود شحاذه الكيالي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د محمد حاتم عبد الزهرةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د. ازهار عبيس غالي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د. أسعد صباح هادينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د. سجر علي محسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د. سحر صفاء هادينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د. صدام حكيم جيادنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية أ.م.د. علي عاجل جاسم الحيدرينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ينؤيد لكم مشاركة )  اضية أ.م.د. محمد سالم شيت العت   ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د.ارساء هيثم احمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د.اسماء شاكر عاشورنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت أ.م.د.اسيل سامي امي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د.حردان أحمد حرداننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة ) 

ي أ.م.د.ساجدة كريم راض 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د.ضمياء مكي حمزةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة أ.م.د.عاصم فرمان صيوان البديرينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي أ.م.د.عبد الرزاق محمد جبار سعود المحمدينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / 
 
ي اقيمت ف

اضية التر الورشة االفتر

 الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت أ.م.د.عقيل عزيز عودةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت أ.م.د.هدى جابر وحيدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي أحمد لطيف عبد الخاقائ

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  أنفال محمد داودنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي جعفر عبد الهادي عبد الكاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  حسام مارد سباهي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  حسي   عناد لهواكنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة )  ي  حيدر قيس ناحر

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  خالد حامد نعماننؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة )  ي خالد وليد عبدالكريم بايولجر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي خليل عبدالكريم محسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي خليل عبدالكريم محسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د . بكر حسي   فاضلنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي تعبان عداي د . صادق كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية د. ابتسام أحمد حسن البلداوينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. احمد رؤوف محمودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. اسالم محمد عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة ) 

ر
اضية د. اسماء حسن خضت  الساعائ ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. اكرم عباس الصباغنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. انهار خليفه احمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. ايناس عباس صالحنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة د. إرساء محسن عبد الهادي العيساوينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. أحمد رؤوف محمودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
يه مجيد حميد العبادينؤيد لكم مشاركة )  ي د. تت  

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. حسن شمران محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. حسن فالح حسن علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. حياة سعيد عيسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية د. حيدر حسي   عبيد السعيدينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  د. دعاء علي كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. رضوان خليل حيدرنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. رياض حمزة عبودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. زينب نعمة عبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي كلية د. زينة اكرمنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. سحر عبد الرضا مجيدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. سندس محمد عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الحسناوينؤيد لكم مشاركة )  ي د. عبت  ظاهر ناحر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. عذراء اسماعيل زيداننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة د. علي حاكم حسون العرباوي مدرس دكتورنؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. علي حسن طارشنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. علي رزاق علي الظاهرينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  د. علي سالم تايهنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. علي سلمان حبيبنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. علي عبد الحسي   هندوزنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. علي محمود ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  د. غادة فائق محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 د. فرح طالب جاسم محمد السودائ

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. قضي كنعان كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة د. كاظم يحت  عبد الحسي   الدفاعي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. ليث سمت  جاسم الحيدرنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة شمريد. محمد نعمة حسن سعيد النؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية د. محمود عواد حسي   الجبورينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية د. مجي الدين يعقوب أبو الهولنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. مصطف  محمدرضا سبهاننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د. منال عبد الواحدصلبوخنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
اضية د. منال فرحان محسن الخاقائ ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. ميس هيبت حميدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. ناهدة حميد حمزةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية لبشمريد. نذير عباس ابراهيم انؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة د. نضال عبد الحسي   مسان البديرينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ان عباس علي نؤيد لكم مشاركة )  ي  د. نت 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د. هناء عنايه ماهودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية د. هيفاء عبد الجواد سعيد العبدونؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي حسي   الجملد نؤيد لكم مشاركة )  ي .احمد ناحر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت د.اسيل محمود جوادنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة د.أفراح كاظم يارس جتر الحسيناوينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية د.زينة عبد المنعم عبد المجيدنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د.صدام عبد الحسي   رميشنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية د.عدنان محسن علي المعمورينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي فهدنؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت د.محمود محت 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
خاننؤيد لكم مشاركة )  ي د.مروان محمد مت 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي د.مصطف  ماجد عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  د.مليحة جبار عبدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
يفنؤيد لكم مشاركة )  ي  د.ندى بشت  رسر

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ايناس جواد كاظم ر . م . نؤيد لكم مشاركة ) 

ي فت 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  رسل حميد محمودنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  رفيدة محمد حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  رنا رمضان مجي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي كلية رنارحيم علي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  رؤى حسن نارصنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة رئيس مهندسي   جمال هادي حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية زهراء عبد الجبار مجيد حسي   نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  زينة فرحان جابرنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ساره مذري عبد صكارنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  سعاد هالل ايدامنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي سنان قيس سعدهللا العزاوينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  سيف علي حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي صبا علي حسي   عالوينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  عباس علي غانمنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي عباس علي غانم المجدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية عدنان عبد هللا اسماعيل دهشنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي علي سعدي رحيم الكحيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي كلية علي عبد كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  علي نجم العبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي عمار عبد الكريم عبد الحسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت بد هللافراس محمود عنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي فرح علي حميد العبيدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي فيصل جبار كاظم المنصورينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية كرار مكي سلمان علوان الشمرينؤيد لكم مشاركة )   ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م . بشار رشيد محمد علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م . د لمياء عبد هللا عبد الحسي   نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م . م  زينة وليد عباس فهمي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي م . م. محمد هائ

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م د مي   عبد الكاظم حمودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 د هدى فالح حسن الخفاحر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت حسي   م د. سهت  علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م م خلود مساعد ايدامنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م م. عالء عطوان كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. احالم سعيد ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. احمد سمت  نايفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. احمد صالح حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م. احمد عباس حمادي الحلبوسي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. احمد عبد الستار علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. احمد محمد جاسمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ود حمزةم. اسيل حمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. اسيل عبدالعزيز عبدالرضانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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. اسيل عدنان حسي   الخزرحر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. اضواء كمال حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. اقبال حسي   عبد الكريمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. الق حميد علي الحيدرينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. امال ماجد سلماننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة م. امت  مصطف  ساهي خادم الفتالوينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة )  ة هاتف حداوي الجنائر ي م. امت 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. اياد كامل شعالننؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. ايمان فاضل عبد الحسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
م م. نؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت أحمد علوان شتر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. أسيل محمود جىجيسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. آبان عبدالكريم مزهرنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. آمنة فاروق صنع هللانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. باسم خضت  عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م. باسم نجم الدين عبد سهيلنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. باسمه عبود مجيدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. برزان علي حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ىنؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت حسي   عبد م. برسر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. تيست  عبد القادر صالحنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
 علي احمد سلماننؤيد لكم مشاركة ) 

ي م. حسي  
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. حمزة حميد ياسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. حنان فاضل اسود الدلوينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ح موحانم. خديجه صبينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م. خلود عبد الستار عبد الجبارنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. د حازم حسن نارصنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. د طارق خلف فهدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. د عمر فاروق يونس عالوينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. د. ابتسام يحت  عبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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. د. حسي   زغت  محيسن الطائ ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. د. حيدر علي موسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م. د. خالد عبد علي عبد الرضانؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. د. خالدة علي ثجيلنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. د. ستار حسي   سويلمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م. د. سليم حمزه طرير الطويلنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. د. محمد علوان رحيمةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. د.رائد مجبل عبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. داليا رزاق محمد علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي كاظمنؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت م. دسعاد خت 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. دعاء عصام هادي الوائلي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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. ذوالفقار عبد االمت  سليمان الحمدائ

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. رافد دفار عريرنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. رائد رمثان حسي   التميمي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي كلية شاكرم. رائد نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. رحمن محمود شحاذةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. رفل نارص صالحنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. زينة طالل شاكرنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. سجر رياض عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. سوسن جواد كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. سيف علي محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. شيماء طه أحمدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. شيماء عبد الستار سعودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م. شيماء محمد احمد المهداوينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. شيماء محمد سمت  ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. شيماء ياس خضت  نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. صابرين شاكر محمودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. صالح مهدي حمادينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. صالح مهدي حمادينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. صبا ممتاز صالحنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. صباح حاتم عبيدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي الطائ

ي الورشة م. صهباء يونس مجيد عبد الغت 
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
غام علي عبد السادةنؤيد لكم مشاركة ) 

ي م. رص 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. عامر رشيد عنيدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. عباس مراد دوهاننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نارص سعدون م. عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. عبدالرحمن إبراهيم علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. عالء جواد كاظم راشدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. علياء جبار احمدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م. علياء سهيل نجم عبد النجارنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. عمار فخري مهدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. فراج مغيمش فرجنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. كواكب عبد العزيز محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. لمياء حسن رهيفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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. ليث مالك راض 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي انم. م أحمد رزاق عبد رمضنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م أحمد فاضل صالحنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م رقية يارس عبد االمت  نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م سيف محمدعبدالرحمننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م صالح أحمد عيسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م عثمان سعدون جاسمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م عالء عبد العباس مخيفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م مرتض  رسحان عوضنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م معتر  عبدالجبار فرحاننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م هديل حسن خلفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م ياسمي   عالء حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م. اسامة كريم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م. إيمان محمد عبد علواننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
 علي كسارنؤيد لكم مشاركة ) 

ي الورشة م. م. أحمد عبد الحسي  
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ف رشيدنؤيد لكم مشاركة )  ي م. م. أحمد مرسر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م. باسمه حازم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي حسي   نؤيد لكم مشاركة )  ي م. م. توفيق ناحر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م. حسي   مهدي مكطوفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة م. م. حنان برهان سعدون الجابرينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م. حنان قاسم جليلنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م. م. حيدر وهاب عزوز القصت  نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م. عاطرة زكريا محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. م. عامر نجم عبودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. م. عمار ثامر كريمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م. عمار عادل صالحنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م. محمد داود سلماننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م. مهدي علوان رحيمة انؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. م. نوال كاظم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. ماجد محمد مساعدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. مثت  معيوف محمودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م. محمد ابراهيم محمد حسي   نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. محمد اخضت  حمودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. محمد جاسم خليلنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. محمد علوان نوري هزاعنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. محمد متعب موسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. محمد ناصح اسماعيلنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. محمود رفيق الشيخ أحمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. محمود عبد هللا علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي عودة العامرينؤيد لكم مشاركة )  ي م. مشعل حرئر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. مفاز خالد سعيدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. مكارم علي مهدينؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. منار احمد عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. منال علي حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. منتظر محمدعلي سعيدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. مت  شاكر سلماننؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. مودة محمد سليماننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. ميثم محمد عبدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. ميساء جاسم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. ميسم عبد السالم رشيدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ي   م. نجالء نارص حسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. نشتمان نعمت درويشنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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. نها علي هادي السامرائ

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. هالة عايد هادينؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م. هبة حميد وادينؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. هدى يونس نجمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. هند محمد عبد الجبارنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. هيثم مولود مخلفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م. وجدان رشيد عبد الحسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. وسن صادق عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. والء محمود محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. يارس لطيف خلفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. ياسمي   حاتم بديدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. يونس كاظم حميدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.اسيل قاسم محمد حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.انعام احمد حمدوننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م.ايهاب جبار جهادنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي سن ثجيلم.د  زينب حنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.د  محمد فرحان عبيد النائلي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.د . يارس محمود وهيب المكدمي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.د احمد جسام مخلف الدليمي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د احمد سليمان جمعهنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ابراهيم خلفم.د امينة نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة م.د إحسان عباس حسن الموسوينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د بشائر جواد كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د خالد فنوخ ابو خض  نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د دالل طارق حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د رضا طعمه عبيد العجيلي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة ) 

ر
ي م.د رياض فخري علي البيائ

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د زياد قدوري حميدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د زينه ابراهيم حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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.د سالم جلود عطية العطوائ ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م.د سعدعبدمحمدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د عباس فاضل عبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د عبد الرزاق وهيبنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د علي خليفة بريصنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د علي غيدان زيداننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د عمر وهيب ياسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د غزوان فيصل غازينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د لينا فارس حمزهنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية سن محمد عبد المجيدم.د محانؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د محمد وهيب مهدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د محمد وهيب ياسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي جاسمنؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت م.د مسار عرئر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د مشتاق عبداالمت  علواننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د مض  عبد الحسي   مهدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د هدى هادي حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 عيسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م.د. احمد شاكر حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.د. اسعد عبد الحسي   محمدنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.د. انتصار فيصل عبد محمدنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي . اوس خالد ابراهيمم.د نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د. جنان عبدهللا عنتر نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د. زمن ماجد عودةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د. زهراء عبد العزيز سعيدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د. سندس محمد عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د. علي عطية جتر نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د. علي كاظم احمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د. علي هادي فهدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د. غددير جاسم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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.د. فرح حسن جاسم الحسيت  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د. فرقد عبود عوادنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د. كرار ابراهيم محمودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د. مسلم محسن علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د. نائل عباس كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م.د. نبأ هيثم أحمدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
 عبد علي نؤيد لكم مشاركة ) 

ي م.د. هالة حسي  
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د. هيثم لطيف عبد الهادينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د. وسام نجم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د. وفاء سيد حسني   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ف عيال مطرنؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت م.د.ارسر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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.انتصار رحيم عبيد مطر السلطائ

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د.انوار خالد فرمان حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د.ايناس احمد جوادنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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.أحمد عبد الهادي عبد الكاظم الكالئر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د.بسمان محمود ايوبنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د.حسام نجم الدين عبدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د.حوراء هادي جيادنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د.خنساء عزيز يوننؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي س الطائ

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.د.رنا صاحب خلف الشمرينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د.سماح عامر حمودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د.شيماء عبد سعودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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.د فراس نجم اسماعيل الحديت  ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د فهد خلف ياسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.د نواف غازي عبودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د هشام عبد اللطيف نعماننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د وهران منعم سعودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.د.يارس عادل جبار العبدلي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. رسى اموري عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
 علي م. سنانؤيد لكم مشاركة ) 

ي ن عبد الحسي  
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. شيماء رافع سلطاننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

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

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت باسم.عباس عالوي عنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م.غافل كريم أسودنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

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

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م  .محمد عبدالرسول جابرنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  رشا ابراهيم خلفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  رواء غازي عبد الواحدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  زهراء عبد الحسي   جعازنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  رسى اسماعيل حمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  رسى هاشم فرحاننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  صباح انور عبد الكريمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  عمار عيس مهدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  مرتض  لفته شغنابنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  ميساء جاسم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  ميساء موفق العبيدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م  وسن نجم عبد السادةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ياسمي   عمار صالح م.م نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م ابتسام علي صكرنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م احمد حميد كاملنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م احمد خضت  عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م احمد رافع بديوي الدليمي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م اسماء وليد عبد القهارنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نورنؤيد لكم مشاركة ) 

ي  م.م امت  شمج 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م انتصار كاظم غالبنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م اوهام رشيد محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م.م اياد عبد محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

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

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نم.م ايالف جاسن محانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م.م ايناس ليث علي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة م.م إبراهيم فاضل عبد الحسي   حسننؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م أحمد علي حياوينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م أحمد هادي حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م أسامة محمد كاملنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م أسماء موفق محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

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

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م ثناء عبد المهدي مخيفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م جنان خليل ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م حسام داخل علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م حسن هادي يارسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
 علي كريم المعمورينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية م.م حسني   ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اسماعيل منصورنؤيد لكم مشاركة ) 

ي م.م حفر
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م حنان قاسم كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م حنان كريم خزعلنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ر توفيق قدوريم.م حيدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م حيدر مالك عبد علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م حيدر محمد فائق عبد االمت  نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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.م حيدر نجم عبد راض 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م حيدر يوسف فالح الساعدينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م خالد ابراهيم حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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.م ختام ثجيل شمج 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م خلدزون فخري حميدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م د سيف حسام كريمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م دعاء سعد عبد الرحيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م دنيا عبد المنعم  محمد علي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م دينا كاظم محسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية ربيعي م.م رباب عدنان فاضل النؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
دةنؤيد لكم مشاركة ) 

ّ
ي الورشة م.م رسل مالك محمد مهدي الد

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م رسل مسلم رزاق الگرعاوينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م رغدة احمد مالحنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م رغيد ابراهيم اسماعيلنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م.م رنا ريس عراكنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م رواء جبار عبدهللا الشمرينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م ريام محمد عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م زكريا يحت  محمد الزبيدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م زهراء عباس علي حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م زهراء عبد الزهرة سالمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م زهراء كاظم نعمهنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م زهراء مظهر نباتنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م زهراء موس كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م زهراء يارس حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م زهور مساعد ايدامنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م زيد خلف حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م زيد رافع سلطاننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م زينب اياد مجيد التميمي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م زينب جاسم محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي محمدنؤيد لكم مشاركة )  ي م.م زينب صتر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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.م زينب عباس جواد الطالتر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م زينب فائق محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م زينب محمد جودةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م زينب محمود جوادنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م سارة احمد عبد الكريمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م ساره ثامر هادينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م ساره علي فياضنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م سجر خليل مجي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  محمدم.م سحر حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م سحر خليل اسماعيلنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م رسى ستار حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م سعد عبيد جميل المسعودينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م سالم شنته طاهرنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م سميه سعد مجيد العبيدينؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م سهاد عباس يارسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م سيف سفيان احمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي محمود صالحم.م شاكر نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م شامل كامل حمودةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
وق خالد عبدالرضانؤيد لكم مشاركة )  ي م.م رسر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م شيماء جواد كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م ضج سعد عزيزنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ر محمدم.م ضج عبد الجبانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م ظفر هادي جيادنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة م.م عادله عبداللطيف مهدي صالحنؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م عباس حسي   عبيدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م عبد الستار عبد الجبار سلماننؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م عبد العباس عبد الجليل كريمنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م عبد النارص نارص حميدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة م.م عبد الوهاب عبد الرزاق اجبارةنؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م عبداالمت  جبار عبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م عبدهللا جاسم ياسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي سهيل عبد م.م عبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م عبت  مالك حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م عدي جميل كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م عدي صباح اراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة م.م عربية عبدالرحمن دارد الياسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م عصام مرعي نعيمهنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م عقيل حميد فرحاننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

ي  م.م علي تفر
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م علي جعفر محمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م.م علي جواد كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م علي شاكر محمودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م علي طالب مهدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م علي عطاهللا ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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.م علي واثق عبد الغت 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م عماد سالم درسر نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م فاضل عباس سلطاننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت م.م فاضل عباس ناحر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م فاطمه كريم نعيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م فالح محمود حميدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة م.م قاسم حسن عبيس الجليحاوينؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م لقاء هاشم سالمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م لمياء هاشم سالمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م مالك محمود جاسمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة )   غرئر

ي م.م محمد حسي  
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م محمد حمد صالحنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م محمد طالب عبدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م محمد عبدالحسن شاللنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م محمد عبيد كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م محمد مهدي حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م محمد مؤيد جواد الرحيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م مروة برهان فرماننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

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

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م مريم جمعه موس محمد علي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م مسلم محسن خضت  المالكي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
 خضت  حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

ي م.م مصطف 
اضية التر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م مقداد لطيف حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م مت  رشيد حميدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م مها عبد الودود الشمرينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م مهدي حيدر مهدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي امي   م.م مهند جاسم محمد نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م نرسين خليل ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م نعيم عبد السادة بشت  نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م نهلة فليح حسانؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ئ

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م نوار عبد اللطيف يوسفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م نور عبد الرزاق رجبنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م نور محمد ثابتنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م هبة كاظم سلماننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م هدى حلو علي الزبيدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م هدى صالح مهدينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي توفيقم.م هدى عدنان نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م هدى كريم نارصنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م هشام نعيم غليمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م هناء حسن كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م هناء قاسم مذبوبنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م عبد الرزاق جبارهم.م وسانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م وسام عبد الكريم حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م وفاء كامل عبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م وليد عبد الرازق جبارهنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م يحت  جرجيس توفيقنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م يمامه جواد عباس بحرالعلومنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م يوسف فيصل عزاوينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. احمد صفاء يحت  نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. احمد نعمه ثامر اليارسينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. اكرام جتر حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. اياد حبيب شمالنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. ايمان حميد فرجنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية اشم البهادلي م.م. أحمد صيهود هنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. أمت  عقيد كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. بالل توفيق يونسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. بلقيس حميدي كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي الورشة م.م. حسام الدين همام عبد الهادي العصامي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

اضية التر  االفتر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت أحمد عبد م.م. حسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. حيدر فليح حسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. خلود محمد جاسمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. ذنون يحت  سبعنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. رشا باسم يوسفنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. رشا علي جودينؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. رقيه عبد الزهرة عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. سحر داخل يونسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م. سدير حسام كريم القيسي نؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. سنا عبد الجبار علي نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. سيف الدين سعد عبيسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ين حمزه عباس كاظمنؤيد لكم مشاركة )  اضية م.م. شت  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي محمدم.م. شيماء جاسم نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. عالء إسماعيل سعودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت ريم عباسم.م. علي كنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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.م. علي ناظم مهدي الجنائر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. علياء علي عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  م.م. عمر مازن امي   نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. كاظم محسن ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. محمد خليل ابراهيمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. محمد عبود مهاوشنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. محمود رافع المالحنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. مروه ابراهيم شاملنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. مريم مهدي عنادنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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. ميساء صالح مهدي الحمدائ ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
اضية م.م. ناظم عبدالواحد حمه سورنؤيد لكم مشاركة )  ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. نغم عودة جاسمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. نىه سعيد كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت نم.م. نوار بنوان حسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م.م. نور كاظم احمدنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي م.م. همام احمد عبدالرزاقنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  ماجد محمد سعيدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت مازن محمد اسماعيلنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت محمد حمودي كاظمنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  محمد حيدر علي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  محمد فرحان فليحنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت محمود عبد سليماننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت مرفت محمد عبدهللانؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي سعيدنؤيد لكم مشاركة )   ائر

ي  مصطف 
 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي مصطف  حامد عبد محسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ميسون خضت  عبد العباسنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت نبأ مؤيد عبد الحسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي  نظت  سالم الجورائ

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  نور حسن نارصنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي كلية نور علي عباسنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
يفنؤيد لكم مشاركة )  ي اقيمت نورالهدى كامل رسر

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  وسام علي حسننؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي وسن رشيد عبد الحسي   نؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  وعد محمود احمدنؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي  وفاء سلمان حسننؤيد لكم مشاركة ) 

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي يارس حامد عبد محسننؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت يارس عبدالقادر صالحنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي ياسمي   سامر عبد الرزاقنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
مجنؤيد لكم مشاركة )  اضية ياسمي   عبد االمت  رحيمه متر ي الورشة االفتر

 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
ي اقيمت ف

 التر

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي يوسف عبد اللطيف زبالةنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي اقيمت م. ضياء حسي   سعودنؤيد لكم مشاركة ) 

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

ي كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 
 
 ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 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 / الموسومة 
 
 اقيمت ف

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 جامعة ديال                            

 كلية األدارة واالقتصاد                     

 شهادة مشاركة             
ي نؤيد لكم مشاركة )  ي  ا.د رائد بايش الركائر

 
ي اقيمت ف

اضية التر ي الورشة االفتر
 
( ف

 كلية األدارة واالقتصاد / جامعة ديال / الموسومة 

ي لالستبيان باست)
 
 ( SPSSعمال برنامج التحليل االحصائ

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمني    FCCعتر برنامج 2020/ 4/ 20يوم االثني   الموافق 

  الموفقيةلكم دوام 

 

 أ.د مهدي صالح دّواي                                                                              

 عميد الكلية                                                                                  
 


