
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   



 

 

                                               (     جبايي   الكاظم   عبد   حسن   املهندس   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     مهدي   ناظم   علي   م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     خضي   طه   كفاح .  م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     الذحباوي   كريم  عبد   عامر .  د   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     مهدي   صالح   ليث .  م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     راضي   مالك   ليث .  م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     خميف   العباس   عبد   عالء   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     جمبل   حمي   حسني   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     جادر   زهي   امحد /    اقدم   حماسب   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     ثجيل   على   خالدة .  د .  م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     مسلم   عبد   حممد   مصطفى   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     عبداحلر   كاظم   حسي   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     الربيعي   سلمان   فخري   حسي   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     مسر   حممد   هادي   م . ر   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     علي   فاضل   عباس .  م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     موازي   سبهان   فراس /    حماسب . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     االله   عبد   ماهر   سارة   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     حماسبه   قسم   رديف   علي   عهود   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     السعربي   عبد   رسول   منتظر   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     شاكر   صاحب   امي .  م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     (   مالحظ )    عبدوش   راضي   هدى   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     حممد   فائق   زينب   م .   م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     السعدي   عبدالكريم   عمر   املدرب   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     خضي   محزة   زينة   د . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     والتدقيق   رقابه   مدير /    الربيعي   خليل   الباري   عبد   أجمد   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     جهاد   زهي   قاسم   الطالب   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     مذبوب   قاسم   هناء . م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     هالمه  حممد   وجدان   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     يوسف   رياض   بان   احلسابات   ومراقب   القانوني   احملاسب   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     حسن   فليح   حوراء   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     عليوي   امي   هدى .  م .  م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     علي   امحد   عالء   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     زيارة   حسان   زاهرة   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     سيالن   حسن   إسراء . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     الكريم   عبد   عامر   امحد   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     الشمري   رسن   عمران   حممد   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     الشمري   علي   حسن   مروه   م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     املول   حسن   كاظم   ياسي . د . م . أ   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     احلسي   عبد   سعد   سيف .  أ   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     شنشول   حممد   حيدر   حممد .  م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     شحادة   فاضل   نور   د .    م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     النجار   موسى   عالء   فرقان   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     اجلبوري   بريرب   طاهر   حسن   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     صاحب   عليوي   صاحب   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     سيالن   حسن   دعاء   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     جربي   علي   زهراء   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     علي   حسي   امحد   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     شرامه   الكريم   عبد   زهراء .  م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     مزهر   عبدالساده   امحد   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     علوان   عبيد   جنم   / اقدم   مدير   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     املنصوري   حسن   حمسن   زينب   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     عبداحلسي   حبيب  ماجد   السيد   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     حبيب   ظاهر   خملد /    حماسبه   بكاليوريوس   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     حممد   حسي   بهاء .  د . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     الطائي   خضي   فاضل   بشرى .  د . م . أ   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     اجلبوري   مزهر   عبدالساده   علي   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     زيدان   حسي   سجاد   دبلوماسي .  م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     عطا   داود   سحر   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     البياتي   محد   جهاد   ابراهيم   والء   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     هليل   الرضا   عبد   يعقوب   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     حممد   حسي   امي   م   م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     عثمان   نبيل   هنادي   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     راضي   مالك   ميثم   د . م . ا   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     نوري   امحد   مقداد   دكتور   مدرس   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     هالمه  حممد   عباس   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     شعالن   عباس   منذر .  م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     طاهر   خملد   احملاسب   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     الل   عبد   محيد   طالب . م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     صال   مسي   مي   د   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     االسدي   رحيم   عماد   كرار  املساعد   املدرس   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     محيد   عباس   حيدر . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     خليل   قيس   مسر   حماسب   معاون   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     شياع   خيالل   عالء   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     صال   حممد   موفق   غسان   احلقوقي   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     محيد   مهدي   علي   مساعد   مدرس   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     العابدين   زين   بان   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     العبيدي   خليل   ابراهيم   عفراء .  د . أ   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     خضر   سلمان   متام .  م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     علي   صفاء   حنان   م .  م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     حممد   موسى   وداد .  م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     شنته   امساعيل   حليم .  م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     محدان   فرحان   نبيل   د . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     حسي   علي   مهند   املهندس   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     حمسن   حاكم   ايناس   املربمج   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     كاظم   جاسم   امساء   املهندسة   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     نعمة   حسن   فالح   م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني



 

 

                                               (     حسن   علي   جاسم   م . م   )    ة   سيد/ اك ال نؤيد اشت 

بعنوان    تقنيات احملاسبة  قسم    –/كوفة    اإلدارية       نية ق الت يف الكلية    أقيمت اليت    اإللكرتونية يف ورشة العمل    

 التوثيق احملاسبي للمعامالت املالية

يف اجلامعة   اإللكرتوني يف الكلية وبالتعاون مع قسم التعليم املستمر /شعبة ابن سينا للتعليم    واألنرتنت   ةرتوني اإللك مركز احلاسبة   رة بإدا   

قدير ـــ ميز ..... مع الت وتفاعلكم امل شاكرين مشاركتكم    

 
 
 
 
 

  

 أ.د. فاضل عبد العباس العابدي 
وفةك / اإلداريةعميد الكلية التقنية   

. امل عبد الحسين كحيط دأ.م.   
 رئيس قسم تقنيات المحاسبة

 قسم التعليم المستمر

ا شعبة ابن سين  

 للتعليم االلكتروني


