
 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ا.د امساء عواد عطيةنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (د رائد بايش كطرانا.نؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.د مساهر حمي موسىنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.د صهيب عباس عودةنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.د عباس فضل حسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.د عبداحلسن مدفون ابورحيلنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (دي محيد مهدي التميميا.د عبداهلانؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.د كامل عبود حسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ا.د لقاء عبداهلل علينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (ا.د حممود محيد جمبل العيساوينؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.د حممود فياض محادينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.د نرباس كامل هدايتنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.د جندت عبد الرؤوف عبد الرضانؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.د نسرين عواد عبدون اجلصانينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.د هيفاء جاسم حسني التميمينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.د. انس حممد جاسمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.د. حنان حممد مطلكنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.د. حممد جاسم عبد العيساوينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.د.حامد كريم احلدراوينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (ا.د.رقية عبد األئمة عبد اهلل العبيدينؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.د.ماجده ابراهيم الباوينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ميان قيس عبداجلليلا.م انؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م باسم عبود عباسنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م سهيله جواد كاظمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م شيماء صالح أمحد عاصينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م علياء حسني خلف الزركوشينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م حممود حسن مجعةنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ا.م مؤيد سعيد خلفنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ا.م نصر موفق يونسنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م نوال عيسى عاشورنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م. مرتضى جاسم حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د  رواءعبد األمري علينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د  لؤي حامت علينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (ا.م.د امحد كامل سرحان العيساوينؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د امحد مهدي صاحلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د اسراء هيثم امحدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د اشراق عيسى عبدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م.د انعام عبدالرمحن نعماننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د إنتظار جاسم جربنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (ا.م.د بان حكمت عبد الكريم اجلافنؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د بشرى جودة حسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د بشرى ناصر هاشمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د تغريد امحد عمراننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (ا.م.د ثريا  حممود عبد احلسن اخلزعلينؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (شيد ياسنيا.م.د حسني رنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د حال حممد جميدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د حيدر كاظم يعقوبنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م.د خالد عبد االله عبد الستارنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د خالد عبود محودينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د داليا ثامر امحدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د دحام علي العبيدينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د رائد محيد هادينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د ربيعة كاطع عبطاننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م.د رجاء عبد الكريم محيدنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د رحاب لفته محودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د سراب قادر مغرينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د سرمد فؤاد شفيقنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (.د سعد عباس محيد اجلنابيا.منؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م.د سنان صادق جواد السعدينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د شروق نعيم جاسمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م.د شيماء سامل عبد الصاحبنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د صباح نوري هادينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د ضمياء ابراهيم حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د ظالل جواد كاظمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د عثمان حممود شحاذهنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د عدنان فدعوس عمرنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (ا.م.د عدنان حمسن علي املعمورينؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د عذراء امساعيل زيداننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م.د عصام كاظم عبد الرضانؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د عكاب امحد حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (علي خلف حسني العبيدي ا.م.دنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م.د علي عبد اهلادي الكرخينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (.د عمار جبارا.منؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د عمار طالب ذيابنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (د غيداء ياسني رشيد الكنديا.م.نؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د فاتن غضيان داوودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د فارس جنرس حسننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د فرات امني جميدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (ا.م.د فراس عبد املنعم عبد الرزاقنؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (خلف اجليزانيا.م.د قاسم جواد نؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (ا.م.د قحطان امحد فرهود املشهدانينؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د قيس ذنون جنمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د لقاء غازي عبد الكريمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ميميا.م.د ماريا حسن التنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د مثىن حممد عوادنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د حممد امحد محودهنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د حممد حسن سهيلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (ا.م.د حممد سعدي شفيق العبيدينؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م.د حممد غازي صربي الصايفنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د مدركه صاحل عبد اهللنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د ميثم قيس مطلكنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (العبودي ا.م.د نادية كاظم حممدنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ا.م.د نادية مهدي عبد القادرنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د جناة باقر مشكورنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د جنم عبدالزهرة خمربنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (.د نسرين هادي رشيدا.منؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د نصر خالد عبد الرزاقنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (ا.م.د نضال عبد اجلبار حسوني اخلفاجينؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ا.م.د منري امحد فؤادنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د نهاد حسن حجينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د هدى سهيل عبدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (صاحبا.م.د هنادي سامل عبد النؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د هيثم يعقوب يوسفنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د وسام عبداهلل جاسمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ا.م.د وسن باقر علينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (رجيس يونسا.م.د يامسني جنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د حييى خليل امساعيلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ا.م.د يسار صباح جاسمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (امحد عبد اللطيف الربيعينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (امحد فاضل ياسني عبد اهللنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (امساعيل خليل عبداهلل عيسىنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (كر حممود الكبيسياكرم شانؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (االء يونس أمحد األمحدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (الزهراء مشس الدين عبدالستارنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (الكيمياوي علي حسني هادينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (املصطفى عبدالكريم خلفنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ملهندس كرار عباس جوحيانؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (انفال فاضل امحدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (لق عبودانوارعبداخلانؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ايات خالد مطربنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (اياد جبار خضرينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ايالف مزهر منخينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (اميان عباس حمسننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (اميان حممد عباسنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (امين حسني مالو  م.منؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (ايناس شهيد حليم منزل الدهيماوينؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (أمحد عبداهلل محودنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (أستاذ مساعد كوثر يلي حسنينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (أنفال سعيد داود اجلعفرينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (آية إحسان صادقنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (بدريه نوري مشعاننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (براء عامر حييىنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (مهديبشائر ياسني نؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (تغريد حواس موسىنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (تقى عبدالعماد صبارنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (حامد جاسم حنيوينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (حسام عبد الرحيم مهدينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (حسان عبد الكريم عقيلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (حسني علي امحد سلماننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (حيدر حسني علينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (حيدر محيد سعيدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (د علي سليمان أرزيك عباس الكربويلنؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. ابتسام حييى عبداهللنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. حسام سعيد العارضينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. حسن حيال حميسننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. مخائل شاكر ابو خضرينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. رؤى عبداحلسني علينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (د. زينة عبد األمري عبد احلسننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (د. مسري خلف فياضنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (د. سنار كاصد حسننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (د. شاكر حممود عيال االمارةنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. عبد امللك ناظم عبد اهللنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. عبدالرمحن صاحل لطيفنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. عالء الدين صالح ياسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. عالء عبد العايل كاظمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (رد. علي رحيم طعيمه النصانؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. عمر محدي عبدالرمحننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (غادة حلمي خملوفد. نؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (د. فاطمه مشس الدين عبد الستارنؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. حممد عبد علي حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. هديل سعدي موسىنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د.انوار عبد احلسن عبودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (خضري د.امين حممدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د.إميان شهاب حسوننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د.حسني كاظم عبد احلسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د.محيد سلمان حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د.عبري حسني ابوراسنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د.كرار صاحل جرب سهيلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د.منتهى علي عبد اهللنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (دريد فارس خيوننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (رانيا حامت خلفنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد   (رائد شاكرنؤيد لكم مشاركة )

 / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (رسل صباح جنيبنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (رسول جميد محودنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (رقية نزار عبد الكريمنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (رحيان جبار جاسمنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (زكريا عبد االمري عباسنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (زهراء حممد علي عبد االمرينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (زينب شاكر ناصر اخلزرجينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (زينب ضياء حممدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (زينب عباس غامن/مدرسنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (سارة رحيم علواننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (ســـامر ســـعدون عبد الرضــا الربيــــعينؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (سرى كاصد حسننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (سعد صاحل حمينونؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (سعد كاظم حممد. مدرس مساعدنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (سلوان عبدالكريم احلموداتنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (سهى سامل علي مدرس مساعدنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (شهد عباس عبودنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (شهد عبداجلبار حممد العبيدينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (شيماء جاسم حممدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (صديق عبدالوهاب حسني سامل الكربويلنؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (صفا حامد خلف فرحان الغريرينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (صفا نديم عبد القهار العانينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (صفا نواف عوضنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ضحى عبد اجلبار حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (طالبة ماجستري هناء خليل ساجتنؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (طالبه سبأ عاصف عبدااللهنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ظالل مهدي عبد القادرنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (عباس غامن محزه/استاذ مساعدنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (عبدالباري عبداجمليد امحدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (عبدالرمحن عبدالسالم ساملنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (عبداهلل علك حافظنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (عبري صربي بشارهنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (عبري عبد الواحد كاظم فندينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (عالء ثامر تركي حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (عالء عريبي سبعنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (مد حممود عبد اللطيف القيسيعالء حمنؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (علي داود سامل الدوسرينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (علي رحيم حمصرنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (علي جنم العبداهللنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (علياء حممد ماماخاننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (عمار عبدالرزاق علوان الغالبينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (غيد عدنان سلماننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (فاتن زهري عبد الكريمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (فاطمة عباس غامننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (فرح لطيف يوسفنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (فهمي سامل محيدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ني علي العبديلقائد جماهد حسنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (كرار فاضل عباسنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (كريم جلود كزارنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (كوثر عبداجمليد امحدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (لؤي محيد عبيدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م .د. فرقد حواس موسىنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م اسراء عبد اخلالق زغرينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م م خالد جواد كاظمنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م م هبه عبد الرزاق طارشنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م. امحد صاحل حسننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. امحد حممد جاسمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م. اضواء ورور نعمةنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. ايناس مزاحم عبدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. إهلام مكي عبد الكريمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م. أمحد مبدر ناجي العزاوينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (م. باحث كيماوي بيداء عبد الرحيم صبارنؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. باسم خضري عباسنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. حسني حممود خلفنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. محزة محيد ياسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (حنني صباح عبد م.نؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د هبة عادل مهدينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د. اياد عبد اخلالق حييىنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (مد هاشم املوسويم. د. جبار حمنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د. مجال فاضل حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د. جواد كاظم خلفنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (جاسم داغر م. د. غادة نور حممدنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د. غفران فاروق مجعةنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د. غلزي فيصل صاحلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د. فيصل غازي فيصلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د. ندى سهيل عبدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د. نغم اكرم عبداهللنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د. يعرب حمجوب نفلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. د.أمحد عبد اجلبار غيداننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. رمحن حممود شحاذهنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (طيفم. رديتة علي لنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م. رغدة امحد صاحلنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م. رنا حسن هاللنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م. رياضي فدوى حممد حمسننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م. سناء ستار امحدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. شهالء سليمان حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م. شيماء حممد مسري ابراهيمنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. صاحل مهدي محادينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م. صالح غافل حجينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م. عامر رشيد عنيدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (كامل جبارم. عالء نؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. عمار غازي ابراهيمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. فاضل جاسم منصورنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (يدم. ليث طالب رشنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. م امحد عريبي سبعنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (املنعم عبد اهلل م. م زهراء عبدنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م. م سيف حممدعبدالرمحننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (م. م حممد خملص امحد الدليمينؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. م. حسني أمحد عبدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. م. ضفاف امحد محيدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. م. عدي عامر حامدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. م. علي عبداجلبار صاحلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. م. فاطمه امحد خلفنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. م. مروة مرشد حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م. م. ميس محدي حممد خلفنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. م. نضال صاحل  الشمرينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (م. مربمج. زينب عبداخلالق الشمرينؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. حممد حامد حممودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م. حممد ليث طاللنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م. ندى ناجي توفيقنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. نور عبد اخلالق زغرينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م. هدى غازي عسكرنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. هناء كريم علي الشمرينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م. وسيم سعد نصيفنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (ئي ساره هيثم عباسم.احصانؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.بامسة امحد عبداهلادي سليمنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.بسهي عمران حممودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.حنني رضوان عبدالقادر الطهنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د  بشائر جواد كاظمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د استربق داود سامل النداوينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (ابراهيم خلف م.د امينةنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د انتصار يونس مهيهينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د انوار سعدون جنمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د اوراس عدنان حرتوشنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د اياد سليمان حممد العاديلنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د إسراء ابراهيم حممد سبعنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د بيداء عبد اخلالق سلماننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د حافظ عبد االمري امنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (حرصة بشرةم.د نؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د حسن هادي صاحلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.د حيدر اياد جميدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.د حيدر اياد جميدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د حيدر ضياء كاملنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د ذكرى عادل حممودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د علي خليفة بريصنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د عمر وهيب ياسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د ليث امساعيل إبراهيمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د حممد وهيب ياسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.د منار عرفاتنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د نرباس عبد الستار حسوبنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د نزار معن عبد الكريمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د هبه عادل مطرودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د وابلة مهدي حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د وسن حممد جديع اجلبورينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.د ياسني علي خلفنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د. افراح فهد عبد الكريمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د. أطياف عبد القهار يونسنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د. أالء عبد احلسني علواننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د. بيداء خليفة محدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د. حوراء عزيز عليوينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د. شيماء حامت عبودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (د. عباس حرج حممدم.نؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د. عبدالرزاق وهيب ياسنينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د. علي نوري كريمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د. عمر وهيب ياسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.د. قصي جدوع رضانؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د. مثىن ستار حسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د. حممد عبد اهلادي سرحاننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د. مدين عمران حممودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (م.د. مصطفى جابر فياض العلوانينؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (دم.د. نبأ هيثم أمحنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د. هيثم لطيف عبد اهلادينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د. وسام جنم حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د.امحد حنون عبودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د.امحد شاكر حممودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د.باسم حممد عباسنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د.خالد صبار حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (افد عباس عليم.د.رنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د.سهى ياسني زيد رشيدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د.شيماء ستار جبارنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د.علي سلمان حممودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د.علي طالب مهدينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (طالعم.د.علي عبدالعزيز نؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.د.علي نايف جميدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.د.غصني خالد حمسننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.د.نادية مطر ناصرنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.د.ياسر حممود وهيب املكدمينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.ديسرى  هادي رشيدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.سوسن موسى مدحتنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (يماء رافع سلطانم.شنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.شيماء زيدان عبدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.ضحى سعدي عبد اجمليدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.ضياء رشيد محيدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.عثمان كهالن فرحاننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.ق. علي حسني حسننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م  زهراء فائز حسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (حممد عبداهلل م.م  سارةنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م  فرح مؤيد امحدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م  مروه مهدي صاحلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م  نورا ضياء الدين عبدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م امحد منفي امحدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م افراح علي عبداالمرينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م اكرام جالل جوادنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م االء محيد صاحلنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (م.م االء حممد علي عبد االمري عبد احلسنينؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م اياد كامل شعالننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.م ايثار محدي عبد الرمحننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م ايناس فارس حييىنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.م ايهاب رمسي حسن بشرينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م أبو ذر سلمان شطبنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م أريج داود محدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م أمل هادي رشيدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (م.م أمينة عبد الكريم عبد الستارنؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م تركي هالل كاظمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (م.م محيد مظلوم كاظم السعيدينؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م حنان كريم خزعلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م دعاء عادل عبد الكريمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م رغد جميد عزاوينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (يدة حممد حسنيم.م رفنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م رواء رشيد محيدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م سارة علي داودنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م سجى خليل حمينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م مسية ياسني زيدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م شروق خالد عبدالرضانؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (د الوهابم.م مشس نصري عبنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م صفاء كامل حناننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (امساعيل مدب م.م ضامرنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م ضحى سعد عزيزنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (تكه ماجد فاخرم.م عانؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م عقيل محيد فرحاننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م عالء جبار حممودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م علي عباس عبدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.م عمار موسى جعفر جوادنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م غسان عدنان مجيلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م لبىن عبد الكريم عباسنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م حممد مجيل فرحاننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م حممد عادل مسعودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م حممد عنان مجيلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م حممد مدلول حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م مرتضى طالب رشيدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م منعم ثاير فارسنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م نبأ باسم رشيدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (راهي خصافم.م نزار نؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م نهاد كامل شعالننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م نور عبد العايل كاظمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م هادي ظافر هادينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م هالة ناجح حسن حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م هدى قحطان طعمةنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م هديل عماد ناصرنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م هشام نعيم غليمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م وجدان جعفر غالبنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م وسام محد شهابنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م وليدامحد حسننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م وهاب سامل حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م وئام امحد علواننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م وئام امحد علواننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م ياسر غامن حييىنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. ابتسام امساعيل حنانؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (امحد م.م. امحد حسنينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. ازهر حسني مالونؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. إياد كامل شعالننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (م.م. أمحد صالح الدين بهاء الديننؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. أسامة حممد كاملنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. تقوى رشيد مجعهنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.م. مجانة حممد خليل النيارنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (م.م. حسام عفيف عبد الباقي احليدرينؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.م. حنني علي راشد حمسننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. حوراء إبراهيم جاسمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. رغد حسني عبودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.م. زهراء عبدالغني مصطفىنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. زينب حامد محيدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.م. سامان امحد شهاب امحدنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. سجى ضياء خضرنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. سحر منفي امحدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. سرمد قاسم حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. سهاد جياد مطرودنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. سيف علي حييىنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.م. عبد الكاظم عزيز مرجوننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. عدنان رحيم نور علينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. عالء ناصر عذابنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. علي عماد كاظمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (م.م. عمر ضياء الدين صالح الديننؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. غادة طارق زيداننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
ه محود القيسينؤيد لكم مشاركة )

ّٰ
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (م.م. فراس عبدالل

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. فراس نعيم جاسمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. فرح خليل حممدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. قصي حسن محيدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. كاظم فاضل هادينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. كامران عادل ابراهيمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. ماجده ابراهيم خملفنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. مالك حممود جاسمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. حممد عباس فاضلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. حممد هادي إبراهيمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. حممود رافع املالحنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (وه عبداهلادي حسنم.م. مرنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.م. نورس علي حسني اجلبورينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. هاجر شهاب محدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م. هاشم محه رشيد فتاحنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م.أمل حممود علواننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.م.بيداء عبداجلبار حسونينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م.محيدة كريم احلدراوينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (م.م.د نازدار عبداهلل حممد سعيدنؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م.رقية اياد عباسنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م.زينة داود سلماننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م.مسر حسني عكلهنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م.علي عبد الرزاق طارشنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م.مازن عبد القادر صاحلنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م.مهند عبدحسني معيدنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م.مياده علي عبد النبينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م.نكتل مجيل يونسنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.م.نور كاظم امحدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (م.م.هاشم عبد الرزاق جبارنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.مربمج شهد علي حميسننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (م.مربمج وديان غالب امساعيل جدوعنؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (م.مهندس خلف امحد عبداهللنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.هدى مهدي امحدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (م.يونس كاظم محيدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (رائد رمثان حسني التميمي0منؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ماهر جنرس حسننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (مربمج اقدم هند ابراهيم حممدنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (حممد وهيب عبدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (حممود جمبل مجيلنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (مدرس مساعد هدى داود سليمنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (مرتضى عقيل ياسنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (مرتضى منصور عبداهلل محود ال هاشمنؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (مرفت حممد عبد اهلل الشعباننؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (مروة اكرم قهرماننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (مروة حممد صربينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (مريم عبد السادة عبد احلسنينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (مصطفى قيس سلماننؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (مصطفى حممد عطيةنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي   (منتظر عبد احلسن عمران احلميداوينؤيد لكم مشاركة )

 اقيمت يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (منتظر كاظم حمسننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (مهندس اقدم دينا مزاحم عبدنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (مؤيد خلف بندرنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (مياسه منصور حممدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ميثم جميد سلماننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (خضري عباس ميس الريمنؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت   (نادية مشس الدين عبد الستار عمادنؤيد لكم مشاركة )

 يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (جناة مخيس عبود معاون مالحظنؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (نسرين سعد هادينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (نهى عبداهلل حممدنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (ور باسل خضرننؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (نور حسن علينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (نور صربي مقبلنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف   (هبه عبد الستار مهدي حسنينؤيد لكم مشاركة )

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (هبه عواد خضرينؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (هدى طالب ناصر علينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية   (هيثم جمبل حسن البياتينؤيد لكم مشاركة )

 االدارة واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (وسام فارس جنرسنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (وعد زكي صاحلنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (وفاء سامل حممودنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية االدارة واالقتصاد

 

 

 شهادة مشاركة 
يف الورشة العلمية التي اقيمت يف كلية االدارة   (يوسف علي لطيفنؤيد لكم مشاركة )

 واالقتصاد / جامعة دياىل / املوسومة
((تكنولوجيا التعليم واالنفوجرافيك يف التعليم))  

شاكرين مشاركتكم معنا  Classroom  Googleعرب برنامج   2/5/2020يوم االحد  املوافق   
 ومتمنني لكم دوام املوفقية

 أ.د مهدي صالح دًواي

 عميد الكلية


