
 

  



 

  

 شهادة مشاركة

بنين فاضل عباس 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

دينا باسم علي 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عبير حسن أحمد 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

شيماء صفاء صالح 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

قيصر محمد ذهب 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

السيدة زهراء ريسان مطلك 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المهندس طه صباح جعفر 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

محمد جبار عباس 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مروة علي سعيد 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

بشائر قاسم زعال .خريجة 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

غفران مجيد عطشان 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

غفران حسن فزع 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

نور حميد زويد 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م.م سنان سعد عدنان 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

بنين علي حسين عبدالكاظم 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المهندس حسين هاتف هادي عبد الرزاق 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

المبرمجة رنا محمد ابراهيم 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

شجن بيان اسماعيل 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ريام سمير ثامر 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

حوراء مجيد حسن 

عراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

م. م. محمد حامد مجيد 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

صفاء نجم الدلوش لمى 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

تهاني حسن عبيد 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

بنين فاضل عباس 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

رسل عبد االمير عزيز 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

زينب نعمه ناجي 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

هجران جبر كزار 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

شهد عبد الستار منصور 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

زينب ريسان مطلك 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

محمود احمد ياسين 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

لبنى صفاء نجم الدلوش 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

زهراء فاروق فياض عبدهللا 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

ة فالح حسنفادي 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عماد محمد خلف 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

رسل عبد االمير عزيز 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

وسام رشيد نيروز 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

بتول ماجد سعيد 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

عبدهللا عماد حواس 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

تقى فراس ناصر 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

أ.سارة صباح حميد 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

الست زينب نعمه ناجي 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

زينب علي ياسين 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

زينب علي ياسين 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية



 

  



 

  

 شهادة مشاركة

مصطفى عماد فيصل 

العراق 

   )2020-2018(لعينة مختارة من دول العالم للمده  االبتكار العالمي في النمو االقتصادي إثرقياس وتحليل ( 

2021/11/25 

 )Free Conference Call(  

 والعملية متمنني دوام التوفيق والنجاح يف املسرية العلمية


