
 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

Dr. ABDALLAH ERHIMA ABDALLAH 
Libya 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية
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–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

Omar Falah Hasan 
Iraq 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

Onar Falah Hasan 
Iraq 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

 
 

–المشاريع إدارةعوامل النجاح الحرجة في  تأثير 
2021/11/13 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية
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