
 



 

مكان االنتساباسم المشاركتمكان االنتساباسم المشاركت
سايق منتظر حسين ثجيل حسن 36الكلية التقنية اإلدارية /كوفةا.د حسين جاسم فالح1

الكلية التقنية االدارية /كوفة م. م. عالء عبد العباس الزرفي 37الكلية التقنية اإلدارية كوفةمصطفى محمد عبد مسلم مهدي2

الكلية التقنية االداريةعلي محمد حسن محمد 38طالبة كلية التقنية االدارية فاطمة ميثم فليح ماضي / طالبة3

 قسم تقنيات محاسبية وسن ميثم شهيد عبد علي 39كلية تقنيه ادارية/قسم محاسبةحوراء فاضل محمدعلي4

عة عبدهللا عبدالحسين حميد5 الكلية التقنية االدارية كوفة م.م. كفاح طه خضير جبر40طالب مرحلة راب

طالبة زهراء عدنان محمد 41الكلية التقنية االدارية /كوفة مؤيد محمد عبد 6

طالباحمد اكرم حسين 42طالبه مرحله اولى / قسم تقنيات المحاسبه فاطمه حسن محمدعلي طراد 7

طالبههبه علي جليد عاشور 43طالبة مريم عدنان محمد خشان 8

طالبهنبأ أحمد صحن مراد44الكلية التقنية االدارية / كوفةالطالب امير رزاق راضي جودة 9

طالبهرفل قاسم حبيب عراك قسم محاسبه 45الجامعة التقنية الوسطى / معهد تكنلوجيا بغداد م. م. والء معين كاظم ناجي 10

محاسب منتظر محمد ابراهيم محمود46الكلية التقنية اإلدارية كوفة كرار عقيل عبد علي جابر المجتومي 11

شركة بتروجاينا النفطيةايهاب قاسم فرج طارش الزبيدي47الكلية التقنيه اإلدارية كوفة _ طالبة هدى رزاق جاسم محمود الكاظم 12

طالب مرحله اولى علي جابر كامل عبد 48المعهد التقني الرميثةم.د   حقي امين توماس13

الكلية التقنية اإلدارية كوفة ا. م. د. امل عبد الحسين كحيط نعمة 49طالبة زهراء محمد صابر ابراهيم 14

طالبة قسم المحاسبة حوراء حسن محمد عبود 50طالبهحنان قاسم رسول كاظم 15

كلية المستقبل الجامعة م. م. رواء غازي عبد الواحد 51المعهد التقني المسيب/طالبة ماجستيرهيفاء كاظم ابراهيم حمزة16

محاسبه مرحله رابعهحوراء قاسم حسين حمزه الخفاجي 52طالب جامعي/قسم محاسبة اية رحيم عبد اليمة حسن17

 الكلية التقنية االدارية /كوفة حسين ثامر كاظم الخفاجي 53طالبه هيلين حمود علي محمد باقر18

اقتصادحنين حسن هويدي54الكلية التقنية اإلدارية /البصرةاسعد قاسم محمد مهاوي19

محاسبةرقيه حيدر جابر جعفر  55طالب جامعي . الكلية التقنية اإلدارية كوفة.  تقنيات المحاسبة/ المرحلة الثانية جابر طالب فصوع عطية القيسي 20

الكلية التقنية االدارية /كوفة م.د عباس فاضل علي مرهج 56كليه التقنية االداريه قسم محاسبه مرحله 4زهرء عبد االمير سوادي 21

طالبعباس ميسر عبد علي شريف البياتي 57طالبمنتظر حازم جبار 22

طالبهحوراء جبوري حسين هادي 58جامعة بغداد / رئاسة الجامعة /قسم الدراسات العليا م. م علي محمد جابر ابوالريحه 23

طالبه الكليه التقنيه االداريهسجى كريم علي حمزه59 الكلية التقنيه االدارية قسم تقنيات المحاسبةاستبرق محمد حسين ابراهيم 24

خريجةهدى احمد60المعهد العالي للدراسات المحاسبية والماليةأ.م.ايمان حسين داود الشرع25

الكلية التقنيه االدارية/كوفهحسين كاظم عبدالحر عبدعلي61جامعة الفرات االوسطنهى احمد يوسف الكعبي26

طالبة محاسبة - نجف - كوفهمريم عدنان كاصد شمخي آل حسن62الكلية التقنية االدارية كوفة عبدهللا سعد عبود ناجي 27

مرحله ثالثهفاطمة علي خلف علي 63جامعة الفرات االوسط/الكلية التقنية االدارية كوفةامير حيدر مالك جعفر28

 مسلم مهدي موسى64رئاسة جامعة الفرات الوسط التقنيةد. عصام عون علي الزيني29

طالبه عذراء باسم محمد جواد 65طالبةابتهال علي حاتم حمد 30

جامعة الكوفة م. د. رزاق مخور داود الغراوي 66طالب محاسبة مرحلة ثالثةةيوسف عبد الخالق عباس شمران31

محاسبزهراء حميد صبار محسن 67طالبة ايات عالء معطي محمد الطائي 32

نب حسن راهي 33  الكلية التقنية االدارية كوفة م.م. ليث مالك راضي الخيقاني 68جامعة الفرات االوسط التقنية زي

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد أ.م.د. ميثم مالك راضي الخيقاني 69الكليه التقنيه االداريه / كوفه  ماليين كامل كاظم34

طالب محاسبة ماليهحسن حميد كاظم زغير 70جامعة بغدادد.علي شاكر محمود35

حضور في ورشة توجهات االستثمار في 

االقتصاد العراقي


