
 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا. د امحد قدوري عبد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د امحد خضري عباس)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د افتخار حممود علي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د االء زهري مصطفى)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د االستاذ الدكتور قتيبة عباس محد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د حنان عبد اخلضر هاشم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د خالدية مصطفى عطا)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د زياد طارق مصطفى)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د سعيد نايف تركي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د صباح نوري مزهر)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د علياء حسني علي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د كامل عبود حسني)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د حممد شاكر عبداهلل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د حممد كاظم جواد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د مهدي صاحل دواي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.د.عصام حممد ابراهيم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م حممود حسن مجعة)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م. سندس حممود عباس)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د  حسن كامل رسن)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د  فاتن علي حسني)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د احسان عبد الكاظم جرب)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د اريج مصعب عبد الدائم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د افتخار حممد مناحي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د امنة حممود شيت خطاب)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د انغام حسني يونس)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (بيديا.م.د أيسر خليل ابراهيم الع)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د بشرى حممود علوان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د بالل عبدالستار مشحن الدليمي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د تهاني مهدي عباس)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د مجال عبد احلميد كريم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د مجال مصطفى عباس)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د مجانة وليد صاحل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د حامت شوكت ابراهيم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د حسن تركي عمري)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ني رشيد ياسنيا.م.د حس)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د رجاء عبد الكريم محيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د رواء عبد االمري علي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د سالم عبود حسن)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د شاهني سهام عبد الرزاق)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د ضمياء ابراهيم حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د طيف سامي حسن)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د عبري طارق مولود)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د عثمان حممود شحاذة)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د عفراء هادي سعيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د عالء نوري مزهر)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د فراس عبد املنعم عبد الرزاق)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د فالح دحام رشيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د ليث زهري عبد االمري السكايف)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د خمتار حممد حسن)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د منال حسني لفته)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د نسرين هادي رشيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د هيثم يعقوب يوسف)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د وسن سامي سعداهلل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د.ازهار حسن علي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (ا.م.د.محديه شاكر مسلم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (أ.م.د. إيناس عبد الرزاق علي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (د.اخالص فاحل ناصر)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (د.بشرى خريبط جاسم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (د.لقاء علي حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (د.ملياء حممد علي محيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م . امل داود سلمان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. امحد احللبوسي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. امحد مسري نايف)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. امحد صاحل حسن)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. امحد عبد الستار الطالبي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. امحد حممد جاسم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. اياد سليمان حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. آمال أمحد محزة)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م خضري عباسم. باس)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. باسم جنم الدين عبد سهيل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. بشرى صبيح كاظم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. بيداء عبداخلالق سلمان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. جعفر عمران حممد سعيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. مجال خزعل مكي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. محزة محيد ياسني)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. حيدر صادق كريم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. د. نور عدنان ابراهيم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. د. وفاء امحد سعيد البياتي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. رمحن حممود شحاذة)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. شيماء حامت عبود)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. شيماء ستار جبار)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. صاحل مهدي محادي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. صالح غافل حجي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. ضياء رشيد محيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. عامر رشيد عنيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. عبد الرسول فرحان حاجي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. عبداخلالق هشام يوسف سلمان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. عالء كامل جبار)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. على دريول حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. عمار غازي ابراهيم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. عمر توفيق عبد القادر)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. عمران سلطان كالوي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. غصون صبحي خليل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. ليث طالب رشيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. م هبه سعداهلل يونس)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. حممد ابراهيم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. حممد أمني فاضل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. حممد ليث طالل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. حممدابراهيم تايه)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. حممود عبود حممود)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. مصطفى ابي سعيد الدوجيي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. نسرين خليل عبد االمري)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. نسرين نوري مزهر)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. هالة غامن حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. وسيم سعد نصيف)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. وفاء حسني علي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م. يسرى هادي رشيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د  اقبال عبداهلل راشد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د  والء امساعيل عبد اللطيف)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د اثري قاسم حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د امحد شاكر غني)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د امحد كاظم عبيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د اشواق ابراهيم بشري)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د اقبال حممود علوان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د امينة ابراهيم خلف)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د إسراء ابراهيم حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د بيسان خالد علي مصطفى)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د حسن هادي صاحل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د محزة مصطفى كمال)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د حيدر اياد جميد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د حيدر غالب حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د مخيس امحد يوسف)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د دريد عبدالسالم حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د زهرة علي عباس علوان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د زينب عليوي سلومي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د ساهر حممود كاظم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د شيماء فاضلةحممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د صبار حممود شحاذة)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د عبدالرزاق وهيب ياسني)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د علي خليغة بريص)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د عمر وهيب ياسني)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د قحطان فاضل حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (هيمم.د حممد علي ابرا)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د حممد وهيب ياسني)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د مصطفى عبد احلسن فرحان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د نزار معن عبد الكريم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د نضال مهدي محيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د وليد عطا اهلل عيسى العبيدي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د.ابتسام امحد محزة)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.د.كريم صيهود كرم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م  ايناس عباس عبد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م ابهار محيد قبش)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م اسيل داود سلمان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م اجمد ادهم امحد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م امل هادي رشيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م انس وسام مالك)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م اياد حبيب مشال)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م امين مظهر بدر)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م إياد كامل شعالن)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م متيم عماد صادق)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (عبد الكريم ظاهرم.م ثامر )نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م حسني علي حسني إبراهيم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (رشا حسني حسان م.م)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م رفيدة حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م زهراء حسني حسان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م ساره سلمان قاسم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م سجاد خلف حسني)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م سرمد صديق غازي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م مساح جعفر موسى)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م مسية حسن تركي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م سهاد كريم محيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م سوالف عبدالقادر محيد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م ضحى سعد عزيز)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م ضياء حسني ابراهيم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م عاتكة ثامر جواد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م عبري عبد الرزاق ابراهيم اجلبوري)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م عدي عواد عبطان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م عراق علي حسني)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م عقيل محيد فرحان)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م عالء جبار حممود)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م علي امحد علي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (دم.م علي شاكر حممو)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م عمر رشيد حسني)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م غزوان امحد عباس)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م غسان عدنان مجيل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م كوثر علي خلف)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م لينا محيد علي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م حممد حسني غربي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م حممد طارق عبد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م حممد عدنان مجيل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م مرتضى منصور عبداهلل)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م مروة عبد اجمليد عزيز)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م مروه مسري حنون)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م مؤيد عوني صربي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م ميس مازن سهام)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م نهاد كامل شعالن)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م نوال ياسني ابراهيم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م نور غافل جاسم)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة واالقتصاد / اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م نور فارس غامن)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م هند ابراهيم حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
كلية اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م هيثم حممد ابراهيم الزهريي)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة 
كلية االدارة اليت اقيمت يف  يف الورشة االفرتاضية   (م.م وليد سلمان حممد)نؤيد لكم مشاركة 

 املوسومة/ واالقتصاد / جامعة دياىل 

(( االختبارات االلكرتونية يف منصة التعليم االلكرتوني))  

شاكرين مشاركتكم معنا ومتمنني لكم    Zoom Mettingعرب برنامج   16/4/2020يوم االربعاء املوافق   

 دوام املوفقية

مهدي صالح دًواي أ.د  

 عميد الكلية


