
 

(                       أ.ً.د ضرغاً حطِ  عثذ اىعثذيل )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ادلْٖذش حطِ عثذ اىناظٌ جباٛ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ادلْٖذش حاٍذ تذ احلطِ عث٘د )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً .فالح حطِ ّعَح )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ادلربٍج ٍصطفٚ محذ عثذ احلطني )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ادلْٖذضح أمساء جاضٌ ماظٌ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ادلربٍج االقذً اْٝاش حنٌ حمطِ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       جْاُ جادر ٍطاعذ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       عيٜ ّاظٌ ٍٖذٛ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ادلذرش ادلطاعذ مفاح طٔ خضري )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       رٝاً حمَذ عثاش دٗظ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       حمَذ اترإٌٞ حمَ٘د )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً زِٝ اىعاتذِٝ عث٘د احلطْٜٞ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍرٗٓ حطِ عيٜ اىػَرٛ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       عالء امحذ عيٜ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً اّ٘ار ٕاغٌ عث٘د )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       حطني فخرٛ ضيَاُ اىرتٞعٜ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍٞطٌ ثاٍر حيٞٚ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً. ً. عالء عثذ اىعثاش خمٞف )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍذٝر فْٜ ٕذٙ خضري حمَذ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       قٞصر عثذ اىعثاش عثذ اهلل )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       عيٞٔ عثاش غُْ٘.ٍذرش ٍطاعذ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً زْٝة عثذ اىطادج عيٜ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ضارٓ ٍإر عثذ االىٔ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً. ٍؤٍو حطني ج٘ٝطٌ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ا.ً عيٜ فاضو ف٘زٛ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً. قاضٌ عيٜ عَراُ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       زإرج حطاُ زٝارج )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       حطني قصٜ عث٘د )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       طاىة دراضاخ عيٞا ضٞف امحذ ّ٘رٛ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً. حطِ ٕادٛ مٖ٘ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ا.ً.د. امساء ٍٖذٛ حطني )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً.ختاً حامت مح٘د )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍاجذ عثذهلل ّغَٞع )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       أ.ً.عيٜ عثذ احلطني جرب اجلػعَٜ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       عثذاهلل عثذاحلطني محٞذ طاىة حماضثح )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       فرقاُ عالء ٍ٘ضٚ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً رغذٓ عثذ اىرمحِ عيٜ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍٖذٛ قاضٌ حاٍذ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ادلذرش ادلطاعذ حٞذر مجٞو امحذ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً ٍصطفٚ قصٜ عث٘د )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ىقاء مرٌٝ عثادٛ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً .ٗىٞذ حمطِ ع٘ٝذ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً أفراح رحٌٞ عٞذاُ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ا.ً امياُ قٞص عثذاجليٞو )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً زْٝة صربٛ حمَذ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       حٞذر جاضة جمثو )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       حماضة اقذً / امحذ زٕري جادر )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍصطفٚ حمَذ عثذ ٍطيٌ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ادلْٖذش فراش عيٜ حطِ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍذرش ٍطاعذ غٖذ صاحل عثذ ادلٖذٛ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ا.ً.د. منري امحذ فؤاد )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ضعذاهلل ّ٘رٛ تريداٗد )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍذرش ٍطاعذ اْٝاش ّاصر عنئ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً. حمَذ حٞذر حمَذ غْػ٘ه )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ادلْٖذش حطني عيٜ حطِ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.د حطِ حمَذ ج٘اد رزاق )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٗصاه امساعٞو ماظٌ//ْٕذضٔ تصٌَٞ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.د.تطَاُ ماٍو ج٘اد )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       جذٝذ عثذ اىنرٌٝ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً ح٘راء عثذ االٍري امحذ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍذرش ٍطاعذ/ زْٝا حمَذ ضثتٜ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       أ.ً.د. تػرٙ فاضو خضري اىطائٜ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       زٝذ عثاش ٍتعة )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍذرش دمت٘ر ٍقذاد امحذ ّ٘رٛ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.د. تٖاء حطني حمَذ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       صفا خاىذ ٍثىن )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       أ.ً.د. حٞذر جرب غنب )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       طاىة/اٍري حٞذر ٍاىل )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       اىذمت٘ر ّصري عثاش غنب اىستٞذٛ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً.حمَذ ّصر حطني )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍطاعذ ٍذرش غفاء غٖٞذ دٝ٘اُ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.د حٞذر عثاش صاله )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍذرش ادلطاعذ رتاب عذّاُ فاضو اىرتٞعٜ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       د. ثاٍر راغذ غٞاه اىستٞذٛ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       امحذ حطني عيٜ اىتََٜٞ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً اضالً فاضو عثذ اىصاحة )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.ً أٍري عقٞذ ماظٌ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً. ً. ْٕ٘ٓ حطني أمحذ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       تثارك عالء صاحل_احملاضثح اإلدارٝح )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ً.د. جاضٌ حمطِ ٍنطٞف اىطيطاّٜ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍرٌٝ ثاٍر حيٞٚ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍذرش ٍطاعذ ٍائذٓ حطِ ٍاضٜ )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       احملاضثٔ االدراٝٔ رجاء ٝاضني خضري )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

(                       ٍذرش ادلاضاعذ / حٞذر فاضو عثاش اىعاديل )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني



 

 

(                       ً.ً دعاء فاضو عثذاىصاحة )اىطٞذ/ج  ّؤٝذ اغرتاك   
قسم تقنيات المحاسبة بعنوان  –بورشة العمل اإللكترونية التي أقيمت في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة   

 أعذاد اىق٘ائٌ ادلاىٞح األضاضٞح ىػرماخ اخلذٍح اىفردٝح 
شعبة ابن سينا  مركز الحاسبة اإللكترونية واألنترنت في الكلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة / وبإدارة

02/5/0202للتعليم اإللكتروني وذلك يوم األربعاء المصادف   

  

 أ.د فاضل عبد العباس العابدي
 عميد الكلية التقنية اإلدارية / كوفة

 م. د عباس فاضل علي 
 محاضر الورشــــــــــة

 مركز التعليم المستمر

 شعبة ابن سينا للتعليم االلكتروني


