
 

 

 

(       ا.د خادلية مصطفى عطا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاس تاذ أمحد نسطاح   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور مسي احسان هادي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور س يف هادي عبد هللا الزويين   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور هان جامل زايد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       املهندس حذيفة خادل دهام   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      س يف سعدغات    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       عادل زيدان خلف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د. منال فنجان عكل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م سها همدي حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م فالح حسن نعمة   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. حارث خوام همدي خزعل الرفيعي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       محمد سعد غات   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      محمد مصطفى حسن عبد التواب    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      هبة عبد الكرمي خامس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       مىن  الش يخ طاهر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا . د. عيل حسن الغضبان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا م د امحد محد هللا امحد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا م د نبيل عبد مراد املعموري   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. بشار حامد العداي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. د. ابن عيل انص    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م خلود محدان فهد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م. إميان إبراهي عوض   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م. جنان انظم صادق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا. م. د أراكن ريسان عباس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م. د.  نوال فاضل عباس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م. د. اسامء همدي حسني الهامشي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م. د. امل عبداحلسني كحيط    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا. م. د. أمنيه محمد إبراهي عيىس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م. د. بلسم ميي مزهر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م. د. خادلة عىل جثيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا. م. د. رسدار رش يد محة صاحل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م. د. هناء خضي محمد عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م. د. ايرس عامر همدي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا. م. د.عفراء صابر شهاب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا. م. روش ابراهي محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا. محمد اتيه محمد خبش   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.د برشى اكظم حسون   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.د عبد املهدي اكظم انص   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.د. انتصار حسون رضا الساليم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.د. اثير علوان عبد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.د. ش اميء عادل فاضل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.د. فضيةل سلامن داود   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.د.حنان الهزام   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.د.خادل عبدهللا سهر امحلدان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.د.معزتسلامن عبد الرزاق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.د.هادي جبار جميبل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.عباس عبدهللا عبدالكرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.م  الهام نعمة اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.م بيداء عيل ويل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.م د صبا حامد حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م زاهرة عبد اجلبار عبد الامي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.م صفية كرمي وايل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م. اميان رضاجامس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م. د انعام بدر فاحل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.اطياف غامن رهيف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.اميان إبراهي ديل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.مجيةل رايض اسامعيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د بثينة حسني عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ر صبيح جنم المتمييا.م.د حيد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.م.د س ندس محيد موىس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د غالب عبد حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د محمد سعدي شفيق العبيدي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د محمد فوزي محزه   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      .م.د ندى نعمت سلي ا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د. الهام حازم عبد الكرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د. جنان امحد عبد العزيز   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د. مسي امحد عبد الرضا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د. شفان ظاهر عبدهللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.م.د. اكظم فارس مضد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.م.د. مىن هادي صاحل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د. جناة حسني زبون   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.ازهار حسن عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.م.د.اس يل اكظم الراكيب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.بلقيس هادي هامش   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.م.د.حسني هادي انيه   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.حيدرصبيح ش نو   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.خدجيه عبيس محود   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.دالل عبد احلسني اكظم    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.ربيعة اكطع عبطان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.رجاء سعدي لفتة    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.ش اميء عامر عبد الكرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.ش اميء عبد احلسني محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ا.م.د.فؤاد يوسف عبد الرمحن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.هما عبد الامي اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.نرسين جواد رشيق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.د.هامش جبار جميد ادلده   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ا.م.رسى احسان عبد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      بتسام ابوالشون عبدا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ابراهي ميرس ابراهي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      امحد اسامعيل اكرب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      امحد عامر عبد الكرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       امحد عبدالساده مزهر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      امحد عيل عبداحلسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      امحد كرمي اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ادريس جامس بديوي مضعن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      اراس غازي كرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ازدهار ايرس حمسن     رئيس همندسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ازهر محمد صاحل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       اس تاذ مساعد دكتور ميمث ماكل رايض   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      اس تاذ مساعد عبدالكرمي مخيس حسن    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ارساء جنم عبد هللا العبادي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      اسامء وعدهللا حسن/معاون مدير حساابت    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      اس يل محمد خملف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      اقبال عامر ش نان    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاء ميرس امحد / مدرس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاء هادي زويد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاس تاذ ادلكتور حامد الاسدي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاس تاذ ادلكتور رائد اببش الراكيب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاس تاذ ادلكتور عالء ابراهي املوسوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاس تاذ ادلكنور: براق عيىس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاس تاذ حيدر س يدو لكي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاس تاذ عبدهللا كرمي محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاس تاذ ماكل فرحان جواد اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       الاعاليم حامد عبد النيب اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الاعاليم عيل همدي عبدالرضا العاديل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       الاعاليم محمد مسي مجيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       الاعاليم محمد مسي مجيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الانسه حسر داود عطا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       األس تاذ ادلكتورة وسام عيل اخلادلي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      األس تاذ املساعد ادلكتور حيدر هادي عباس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       األس تاذ أبو يلرس عبد املوىل بن زرواةل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       األس تاذ عبدالوارث امحد امجلييل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      األس تاذ وليد خادل محمد جنم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       الباحث / حسن فاحل حسن اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      التدريس ية اميه عاشور عبد الكرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       احلقويق سعدعبدالعزيز محمدسعيد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       احلقويق غسان موفق محمد صاحل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       احلقويق م.م عيل حمسن تريك الشمري   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      احلقوقية رغده سايم محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       احلقوقية هديل هان صيوان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور . أمحد صاحب اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور احسان امحد محمد هلمود    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور الصيدالن معر مصدق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور الصيدالن معر مصدق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور زردشت امحد طه   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور صادق حسن اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور فاضل اكظم حنون   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتور ميمث حسني امني البيات    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ادلكتور واثق طه   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ادلكتورة عروبة متعب جفة   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ادلكتوره مىن زيدان بيك   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الس يد : رائد محد حسني    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الس يد خمدل ظاهر حبيب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الس يد موىس عطيه حمسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       الس يد/ معر سعدون محد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الس يدة ارجي معزت حيدر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       الصيدالنية هدى عامر عبدهللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الطالب الباحث كرمي يوسويف من املغرب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الطالب عبد العزيز ذهبني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       الطالبة:رشادة عيل محد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       اللقب العلمي والامس الثاليث   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      يد ايسني رجباملربمج همند ول    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       البچ احملاس بة إرساء فرحان     )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      احملاس بة مسر فالح حسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       احملايم حيدر حسن مران العيساوي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      احملايم عبدهللا حسني العزة    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      احملايم عيل عبدهللا الفرحان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      احملايم مصطفى امحد عبد مسمل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

     املدرس ادلكتور بيداء عبد احلسني بديوي احلسيين   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة 
 ) 

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 
 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 



  

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       املدرس املساعد حسني عالوي محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       املدرس عصام محمد رش يد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املدرسه/هنةل حسن انص    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املهندس : مصطفى مازن فيصل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املهندس عبدالرمحن مجعة جامس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       املهندس عبدالرسول فرحان حميل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املهندس فالح حبيب مصطفى    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املهندس محمد حسن القزويين    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املهندسة /عبي عبد حسن اجلبوري    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املهندسة ارجي محيد صاحل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املهندسة دينا ميك ابراهي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       املهندسة رسل محمد خيون   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      جسى قامس صكراملهندسة     )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      اايد عيل محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      اميان فيصل عبد احلسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس مساعد \ ايناس جبار محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ايوب عبدهللا محمود ظاهر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      إ. م حماسن عبد الرزاق خضي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       إرساء مسي مجيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      إميان صكر كطفان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ . د عايد كرمي الكنان    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ . مسي عبدالسادة فرج    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ د نواهل امحد املتويل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ م د ميمث قيس مطكل الزبيدي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ. امحد حسني جوده   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ. حارث عيل هامش   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ. د. حيدر تقي فضيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ. قامس سلطان عبد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ. م. د عيل أمحد جنيب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ. م. د. عامر عبدالعزيز خليل الساطوري   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ. م. نرص موفق يونس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      هديل دايه عبدهللا احليايل أ. م.د.    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.امحد انظم علوان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.د  محيد يعكوب نعمية    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.د. برزان ميرس احلـــامد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.د. تغريد ضياء مشفي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.د. عفراء إبراهي خليل العبيدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.د. هيمث عبد القادر اجلنايب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.د.سعد نصيف جامس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.د.فائز غازي عبد اللطيف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.د/ رحاب فايز أمحد س يد يوسف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      طافأ.رفيده موىس مص    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.صقر حتسني زنبور    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م. زينة فؤاد صاحل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د جودت حلمي عبدالواحد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د حسني انص حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ن مزهر حسنيأ.م.د غصو    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د يرسى موىس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.م.د. إميان يونس إبراهي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.م.د. ابن اكظم ميك السامرايئ   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د. هباء نظام عيىس املوسوي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د. مجعة أسود زرانن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د. حسني حبيب مصطفى العزي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د. حيدر جرب غب    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.م.د. رفل عبد ادلامئ معر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.م.د. رفل عبد ادلامئ معر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د. زينب انص مجيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د. سوسن ابراهي رجب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.م.د. عادل حسني طالب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د. عامر عبد كرمي اذلحباوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د. عمثان عدانن البيات    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.م.د. نغم خادل جنيب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د.ابتسام عيل حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      سةأ.م.د.أزهار عبداألمي سو    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د.آمنة جبار مطر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د.بسام جبار جامس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د.برشى عبد الوهاب حسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د.خادل اكظم عردهز   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د.عبدالوهاب حسن خض    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.م.د.فتحي طه مشعل اجلبوري   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أ.م.د.مىن اكمل محد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.د.ايسني اكظم حسن املوىل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       صرب شوخيأ.م.رحي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.م.م.ديلامن امحد عزيز    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أ.معز بن السايس بن محمد عاليق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أمحد صبيح كنيج   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أس تاذ / رائد عزيز بديع   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       أكد طه حامدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      أايد عبد الزهرة انص العلياوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ابيوجلي، رسل ابراهي صاحب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       برشى موىس مجعة   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       اس بة/ اميان ضياء جامسباكلوريوس حم    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       بكرتيولويج. عامر عيل صاحل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      تغريد عبد الامي عبد الكرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       جعفر حسني نعمة   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      جعفرموىس عيل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ه بشي محمدجامن    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      حسام جبار شلتاغ    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      حسن اجمد عيل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      حسن طاهر بريرب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      حسن طاهر بريرب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      حس نني حمي جمبل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       حسني جامس حسني البدري   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      حسني عيل خضي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      حنني محزه عباس الزهيي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       حوراء فليح حسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       حوراء ماجد حسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      خضي قدوري متعب القييس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       د . صادق اكظم تعبان عداي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       د ش اميء عدانن هبجت / قسم الكميياء   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د عيل ماجد عباس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ام سعيد عبد احلسنيد. حس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. محيد مطكل فرحان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. رميه عبداإلهل اخلان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. زيد لؤي هادي الطايئ    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       د. زينب محمود محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       د. سعد اكظم محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      سلطان مشعاند. صادق     )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. صالح بريسم صاحل المتميي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. مةةلوان شيكو محمد جاف    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. محمود منصور صاحل ادلبييل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. مرتىض عبد عيل فرحان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. مش تاق فرج كرويم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       د. معن عبد الكرمي جامس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. جنالء عدانن حسني    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       د. جنوى إبراهي أبوزهرة   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. وسام جنم محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د. يوسف نوري محه ابيق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د.ايه فاخر حسني النائب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د.إميان فايز رضوان    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       د.بدران جوهر قادر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د.برشى عبدهللا جميت    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      اء سلامن جامس البناءد.حور    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د.رهام فايز رضوان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د.رسمد جامس محمد اخلزريج   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د.حضى صاحل همدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       د.خملص ميك عات   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       د.جناح مجعه ابوراوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      دعاء ابراهي انيف    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      كتور حيدر انصد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       دكتورة/ امل اندى محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      دموع اكظم اسامعيل عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      دنيا محمد محيد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ر. مربجمني محمد خضي اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ر.احباث اقدم ملى محمد جواد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ر.م. زراعني نبال خليل موىس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ر.م.اقدم مسية عباس عبد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      راميه محمد أمحد الكربويل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      رائد شاكر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       رائدة نعمة اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      رجاء اكظم اسامعيل عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       رحاب عادل طه   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      رحاب عبد احلسن خيون   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      رسول عباس عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      رعد رايض يونس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ران طارق كامل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      رؤى عيل جامس محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       رؤاي خضي عباس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      حباث عبد الاكظم رحمية  ملغوثرئيس ا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       رئيس ابحثني د . امان اسامعيل خليل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      رئيس همندسني حسن عبد الاكظم جباي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      زهراء محمد حسني سعيد الشيبان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ب جواد ماكل زين    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      زينب حسني ابراهي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      زينب حمسن حسن املنصوري    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      سارة طالب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      سارة ماهر عبد الاهل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      محد   اتب چ جسى    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      رساب عبد الكرمي جواد / مدرس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      سكينه قامس جامس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       سلوى حامت شكر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مسية سلامن عبد الرسول    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      سهىى عبدهللا صاحل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      س يف محمد ضياء الاشقر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ش اميء حسن عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ش اميء خادل الرساي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ش اميء اكظم إسامعيل العبيدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       صبا صفاء ادلين عبدهللا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       صفا سعد قامس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       هادي حبيبضياء     )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       طالل عبدالرزاق سعيد احلسو   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عامر داود عطا اجلامس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عبد احلكي مسران   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عبداخلالق شاكر يوسف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      فؤاد ابراهي  عبدهللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عبدهللا محمد عبدهللا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       عبي حسني ابوراس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عبي سفيان فاضل العان    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عالء خيهللا ش ياع    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عالء لقامن ابراهي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       عيل حسني حسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       جشاع العبيديعيل سلامين     )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عيل طاهر امني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       عيل عبد اخلض غالب الطايئ   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       عيل محمد عباس األسدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عيل يوسف عيل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عامر محد محود    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

م  عامر طارق إبراهي القيار / باكلوريوس علو    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة 

(       احلاس بات / مربمج  

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
  

 
 

 
 



 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي  

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عامر عيل العداي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عامر غازي يونس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      معر صاحل محمد اجلبوري   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      غسان حريب عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      غسان طاهر محمد / مدرس مساعد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      غسان نس ي جوده   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      فاطمة الزهراء شاكر محمود   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       فاطمة ايسني خضي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      قابيل محمد خليل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      قائد نعامن عبد املكل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      قيص رش يد سبيت    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      قيرص عبد العباس عبد هللا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      كرار عباس جويح صاحل اجلابري   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       كرار اكظم اسامعيل  )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      كرار نصيف جامس  )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      كرمي الفارس  )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      كرمي عبد كرمي عباس اذلحباوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      لعيايض أمحد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ملى وميض شهاب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ملياء يونس عبدهللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ليىل امحد ابراهي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م  ش اميء عباس صبيح   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م . جهيان رزاق مسمل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م . زايد طارق زيدان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عباس شعالن  م . منذر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م .م هاهل اكمل عبد الواحد امحد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م انس معز اليارسي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م د كوركيس شهيد محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م رائد كوكب عبد احلسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م م زينب عبد الاكظم حس ناوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م م وجدان جعفر غالب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. ابراهي عيل محد امشهر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. امحد اكظم منايح   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. ازهار عبد الرزاق سعيد احلسو   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ر عبدالسادة نعمةم. ازها   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. اس تربق محمود همدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. اضواء ورور نعمة   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. افراح حسون عرييب    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. افياء مؤيد يونس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. امل ابراهي محمود   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. انور محمد رؤوف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. ايالف خادل دحام   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. إنتصار شعبان هامش   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. أ بسام مزهر اكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      سعيديم. أنغام عادل ال   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. ابحث هما زيين عبد اجلليل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. خوةل رايض عذاب    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. د اوراس عدانن حرتوش العزي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. د أرساء عبد الكرمي معروف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. د حازم حسن انص   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د رشا سعود عبد العايل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د سوالف حامد تميوز   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. د شلي عيل خورش يد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. د عبدالهادي محمد موىس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د عيل طالل عبدهللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. د قامس جباري لطيف املرشدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د مؤيد محمد عبد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د. ابتسام حقطان عبد الكرمي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د. ابتسام حيىي عبدهللا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ل محمدم. د. ايدن اكم    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د. رسول طه خلف العبيدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د. عصام عدانن اليارسي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د. فاطمة سوادي زغي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. د. اندية انص حامد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      الء عبيس هلول اجلبوريم. د. جن    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. د. نور حازم عبد الكرمي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. د. نور عيدان جراد املعموري   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. د. هناء صاحل عبدعيل الرماح   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. د.اجشان نزار اكمل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. داليا عدل احلسني امحد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. ر. مربجمني / زينب تريك مرزة عبداجمليد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. رانية عدانن عزيز   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. حسر انيج رش يد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. سعد دليان انور   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. ضياء عبد الرزاق عبد اجلبار اللبان    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. طيب هبه كرمي حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. عامر رجب الس بعاوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. عباس فاضل عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. عباس انص سعدون    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. عيل عبد السميع محيد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. عامد مكل حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. فاضل عبد العباس عطا هللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. فرايل جامس عبد الرزاق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. كرار حامت عطيه    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. ملى سعدي عبد اخلالق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. ليث صالح همدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م اسامء عيل فهد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عدانن مشخالم. م إرساء     )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م حيدر انيج مطكل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. م راشد حسني عايد مال هللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م ران عبد الاهل محمود   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      . م ش اميء جامس خضي م    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م علياء عبد اجلواد محمود   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. م معر فواز عباس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. م فاطمة جامس محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. م ماكل محمود جامس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ح غينم. م محمد فتا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م همدي خزعل مغي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م. بيداء عالوي حسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. م. تغريد سلي إبراهي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. م. حسني أمحد عبد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. م. ران منذر خضي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م. رنده جامس محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م. سلوى عيل غامن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. م. ش اميء حسن عيل قامس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م. عالء عبد العباس خميف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م. غيث عبدالرمحن امحد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م. مصطفى واثق فتحي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م. منار صاحل محد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م. موفق محمد عباس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      . م. هديل هادي البياتي م    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. م. ايرس حمسن يوسف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. محمد حسن عودة شنتوخ   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. محمود  شاكر محمود حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. محمود عبدهللا رمضان    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      د توفيقم. مروة امح    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. انزك قامس محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. هبة حازم حامد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. هدى عبدهللا عبدالكرمي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م. هيفاء اكظم إسامعيل العبيدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. وفاء محمد عيل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م. وليد حسن محيد الزايدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م./ آيه عباس فاضل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.ابتسام اكظم عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.امحد عدانن سعيد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      بد الرسولم.ارشد عامص ع    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.ارساء طاهر مسمل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.اصيل عبد الس تار عبد اجلبار   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.أ. شيين اكظم اسامعيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.ب رغده عباس رزاق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.ب.حسني منخي جرب/طالب دراسات عليا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د احسان عيل اثبت   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د امحد صاحل هنابة    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د ارشد عبد اللطيف تريك   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د اس يل محزة خنجر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د الاء محمد عبد الرزاق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د أمحد خادل عواد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د أمحد عباس فاضل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د بسامن محمود ايوب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د حسن صربي محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د زينة محزة خضي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د ش نكة سلامين معر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د غيداء محمد حسون السعدي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د محمد حسون هناي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د مروه شهيد فرج   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د مىن محمد حسون السعدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       دم.د هاهل حسن محمو    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د. امحد طه ايسني املعضادي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. ارساء كرمي خليفة   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د. ابن عيل محد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. رافد جميد نعي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عيد م.د. زهراء عبد العزيز س    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د. سعاد رش يد حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. سعد محمد خضي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. ش اميء سلامن عبد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د. عبدهللا حسن محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. عيل س تار عبدالرضا العاديل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ت أمحد امحلرانم.د. عيل منا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. علياء هامش عبد الامي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. عامر عيل سهراب    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. حمسن جبار كبيان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. محمد جواد جادر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. مىن عادل اسامعيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د. وليد عارب عبدهللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د. ايسني طه حسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د..توراكن ابراهي عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د.اكرم عبد الاكظم هادي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د.تأمي محمد سلوم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د.تغريد فاضل حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د.رجاء صدام جرب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      عدانن محمد نوري   م.د.س نان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.د.عش تار عدانن محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د.فهد خلف ايسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د.لبىن امحد عبد الكرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.د.مؤيد عباس حسني    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       محزة كعي  م.د.ميثاق    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.دافتخار مزهر عيل عداي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.دحسني حميبس طعمه   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.ر.م. نبيل ابراهي حسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.رئيس همندسني عباس لعييب عبيد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.رئيس همندسني هدى قامس امني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.زينه قامس هامش    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.ساره قيرص عبود   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.عباس هادي جامس احملمودي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.عبهل امحد خطاب    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.عبي امحد جميد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.عبي جامس محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.عالء عباس داود   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.عامر عبد القادر عطا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.فاطمة هادي كرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.فين أقدم خادل سعدادلين أمحد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م  اس يل فرحان عبدهللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م  حسن محيد يعكوب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م ابراهي ذايب خليل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م امحد حزام بدر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م امحد عبدهللا محمود ظاهر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م امحد نصيف جامس محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ضل عبد الصاحب م.م اسالم فا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م انتصارمحمدعيل جبار   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م ايدن مازن حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م أمحد عالوي حسني عبد هللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م أسامء صاحب عبد العباس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م آس عقيل اكظم املوسوي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م بتول اكظم متعب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م بيداء محيد جرب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م بيداء صاحل حسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م متارا شاكر محمود   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م جامس عيل حسن    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م جعفر سلامن جامس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      .م جهيان حسني هجاد م    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م حسني امي عباس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م حنان فاضل جبي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م حنني رايض خضي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م خدلون حسني محزه   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م رشا مض عبد القادر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م رقية غايل معارج   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م زهراء زهي محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م زين العابدين حسني عبيد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م زين العابدين عبود احلسيين   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م زينب صربي محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م زينب عالء محيد الوائيل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م زينب فائق محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       محمد ز ي م.م ساره عبد احملسن عز    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م جسى محمد حافظ الساعدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م جسى محمد مكرود   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م سعدية همدي صاحل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م مسي كحيط مسي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م س ناء عدانن عباس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م س يف سعدي عفتان    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م شفاء زعيبل جرب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       اء رافع عبدهللام.م شهب    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م شيين ايسني بديوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م صاحل انص رش يد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م صباح شكر محمود    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م صفا عيل عبد الاكظم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م صفاء حسني محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م حضى محمد حافظ الساعدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م طه ايسني صاحل القييس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م عباس عامر همدي عيل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م عبد الرزاق عيل حامدي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م عبد الس تار عبد اجلبار سلامن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م عبدالرزاق عبدهللا صاحل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م عيل عواد اكظم    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م فاطمة عبد احلسن عيل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م قامس حسن عبيس اجلليحاوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       محمد جابر الساعديم.م قامس     )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م قيص فاضل همدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م محمد رسول ميك    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م محمد سايم فرحان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م محمدصاحل همدي الزهيي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ظم م.م محمود رش يد اك    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م مرتىض خلف حسني السهالن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م مروان عضيد عزت محد شهاب املشهدان    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م مروه خض عبيس اخلفايج   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م مصطفى جنم عبيد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       د جلوبم.م نبأ محي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م نشوان زيدان رسحي الكبييس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م نور رعد خلف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م نورا نضال صاحل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.  تغريد طالب حسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. اسامء فاضل عبد الرضا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. اليسع جامس بديوي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. إنصاف صاحل عبار   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. تقى مؤيد فاضل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. اثمر محيد عالوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      سن م.م. اثئر عيل حم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. حامد هالل فرحان احملمدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. حيدر انص عبدهللا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. رايض خليل حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. زينب محمد انيف    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. رسمد قامس محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. رسى قامس مطر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. سالم عالوي حسني عبد هللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. عباس طه حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      دهللا فاخر يوسف م.م. عب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. عالء حسني جنم   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. عالء عرييب غامن    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. عيل حسني عواد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. عيل محزة جياد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      نايب م.م. عيل انظم همدي اجل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. عامد مزامح محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. عامر سلي محمد العامري    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. معر خلف رش يد عيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. معر مال هللا رشيق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. غادة عبد الكرمي عبد العزيز   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. مليس حمسن جاعد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. ليث ماكل اخليقان    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. محمد رش يد حسني    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. مروة يونس حسن القايض    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. نبأ فالح حسن    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. نشأت محمد لفته   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. هديل قامس غين   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. هديل همدي اكظم الشكري   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م. هامم امحد عبدالرزاق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م. وليد رش يد عبدهللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.اس يل محمد خملف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م.أسامء موفق محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.تقى كرمي جرب    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.خوةل غضبان عبيد املزيعل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.رافد ايسني جاهل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.رغدة عواد شعبان داود    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م.سلميه راشد صاحل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.س يف مجعة عبيد الفهداوي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.م.قامس اكظم محيد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.كفاح طه خضي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.مليس ليث همدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.ليث عصام جميد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.م.هامش راشد جعرش املعيين   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.ماثل اكمل اثمر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       م.مربمج مروه سايم محمد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.نبأ عفيف عبد العزيز    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.نرمني عبدالوهاب عبدالقادر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.نرسين محمد عبد احليان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م.هبه تريك عطيه   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       بد الس تار عبد اجلبارم.هدير ع    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      م۔م زينب ايسني عبد اخلض    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       رائد رمثان حسني المتميي٠م    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ماجد عبدهللا نغميش   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ماجد فامه جعفر    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       س تي عباس صاحب عيدانماج    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مازن عبد اجلبار عبد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مربمج . أسامء سايم محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مربمج اقدم الاء عبد الاكظم اسامعيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مربمج معر طارق خطاب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مرتج    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      حماسب اقدم / امحد زهي جادر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       محمد حامد عبد احلسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      محمد خلف رش يد الشجيي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ايويمحمد سعيد حمسن /فزي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      محمد عبد الكرمي خض   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      محمد اكمل خفيف   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      محمد مشلك فهد  / ابحث   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      محمد مؤيد محمد / ابحث علمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      محمد هادي جمبل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       محمود محمد ىش يد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرب راييض اقدم/ قيص يونس محمد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس دكتور أمحد عبد اجلبار غيدان    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       مدرس دكتور جعفر معران محمد سعيد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      كتور يعرب مض جوادمدرس د   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

مدرس مساعد ازهر محمد جواد عبد العظي طاهر     )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة 

(      الغراوي  

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
  

 
 

 
 



 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي  

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس مساعد افراح عودة صبيح    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس مساعد اميان عودة عرييب    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس مساعد زهراء رايض وعد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس مساعد زينب ضياء جبوري    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس مساعد فضل هللا امحد عبد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       مدرس مساعد لكجان خليل جميد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس مساعد هبة عبدالكرمي مخيس    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس مساعد والء لعييب جالب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس مساعد. ش اميء انظم عبد حسن    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس مساعد/ رسالن صباح عبدالرمحن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       مدرس. أصيل عبدالرضا سعيد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس/ هنىى رزاق مسمل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مدرس،مساعد انتصار عباس جرب    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ظم نعيمدير حساابت اقدم عبداحلسني اك    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مرفت محمد عبدهللا   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مروة عطوان رايض    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مرمي سعد ابقر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       مرمي واثق طه   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مصطفى محمد عبد مسمل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       مصعب عبد احلسني جابر احلسان   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      معاون رئيس مربجمني فرح عبد الامي عبد الكرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       وىس جعفرمعاون همندس بشائر م    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مقداد ابراهي محد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      همندس اقدم / نعمه محمود عطية   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      همندس اقدم هناء اكظم عبد العايل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       همندس أقدم امحد صالح صاحب   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      همندس أقدم دنيا جان قيل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      همندس زراعي .هند كرمي سعيد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مؤيد روميل كرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      ميمث سايم كرمي العزاوي/ماجس تي ادارة أعامل    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       ميفت هان خفري   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       لرمحن امحد عبار عيل اجلغيفيميساء عبد ا    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      اندية مقبل حسن الزبيدي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       نسمه عالء ادلين زكراي موىس   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      نغم أسعد توفيق   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      نغم جميد رش يد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      هنىى محزة خض/ رئيس مدربني فنيني اقدم    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      نور رعد نواف    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      نور عبد الامي عبد الكرمي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       نور عيل اكمل عيل / طالبة دراسات أولية   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       هاتف عبد العباس شهاب اجلنديل   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      العابديهادي محمدمسر     )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      هاةل بدري عيىس/رئيس كميياويني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      هان اكن جابر   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      هبة اكمل خفيف جحي   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      مهسة محمد امحد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       هيوافق جالل صاحل محد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      وسن طه زايد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      وفاء هادي زويد    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      والء إبراهي هجاد البيات  )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       وئام حمكت محيد   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(       عبد العباس محدايمسني     )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املهندس حسن عبد الاكظم جباي    )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املهندس همند عيل حسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

(      املربمج الاقدم مصطفى محد عبد احلسني   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 



 

 

 

 

(       املربمج الاقدم ايناس حامك حمسن   )   نؤيد اشرتاك الس يد / ة   

يف اللكية التقنية اإلدارية / كوفة   أقميت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 قسم تقنيات احملاس بة بعنوان 

 األرشفة اإللكرتونية 
 املس متر  ابلتعاون مع قسم التعلي واألنرتنت يف اللكية و  ة وبإدارة مركز احلاس بة اإللكرتوني 

 ابجلامعة شعبة ابن سينا للتعلي اإللكرتون 

 شاكرين مشاركتمك وتفاعلمك املمزي ....................مع التقدير 
 

 

 
 

 
 

 

 أ. د. فاضل عبد العباس العابدي 

 معيد اللكية التقنية اإلدارية / كوفة 

 م.م. كفاح طه خضي 

 حمارض الورشة 
 

ة الغرات األوسط التقنية جامع  

 قسم التعليم المستمر

شعبة ابن سينا للتعليم 

 اإللكتروني

 

Design by  

Eng-Hassan alkurdai 


