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 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  



Lawyer Dr. MARWAN ALSAKRAN





-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  



Aya kadhim





-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  



Najlaa Mohammad Ali Qaseem
Iraq




-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  



Asan hussein bawa wali
Iraq




-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  



Eng:-Lina Abdulkhaliq Saeed





-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  



Hameed majeed abbas





-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 



 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة سامراء
 شعبة الشؤون العلمية
 وحدة التعليم المستمر







  









-- 

 2021/6/17 )Free Conference Call-Fcc(.

 
ُ
 والعمليةدوام التوفيق والنجاح في المسيرة العلمية  تمنينَ م

 


