
ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 لوره باسم بشي   م. 

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 بان البدران .م.م

 البرصة/  العلوم

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 إيناس علي جميل .م.م

 جامعة الموصل/  كلية علوم الحاسوب والرياضيات

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 هدى معوض عبدالفتاح .م.د

بية  جامعة الفيوم/  كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مها وضاح عبد االمي   .ا.م.د

بية ابن رشد للعلوم االنسانية  جامعة بغداد/  كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 رافد ياسي   جاهل .م.م

 جامعة الكوفة/  كلية الفقه

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 نور وليد عمانوئيل السيدة

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 شيماء علي جميل السيدة

بيه للعلوم اإلنسانيه كلية/   جامعة الموصل  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 صباح مالك حبيب الشطي  .ا.د

 جامعة البرصة/  كلية الزراعة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 طالل حسي   صالح .ا.م.د

 جامعة ميسان/  كلية الزراعة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي  .ا
 
 محمد مجيد الشاف

ي المملكة المتحدة/  االكاديمية االوروبية للدراسات المتخصصة
 
ي للتدريب واعداد القادة ف  البورد االوروب 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

بيت  محمد  .م.د  عل عبد اللطيف الشر

 دمنهور مرص/  الزراعة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 بسام خلف سليمان .ا.م.د

بية البدنية وعلوم الرياضة  جامعة الموصل/  كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 سعيدسعيد عل محمد  .ا.م.د

 الجامعة العراقية/  كلية االداب

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي ابراهيم السيدة
 فنار مت 

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 سماح محمد حالوه .ا.م.د

 اداتجامعة مدينه الس/  كليه تربيه رياضيه جامعه مدينه السادات

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 حنان عبدالجبار يوسف السيدة

بية  جامعة الحمدانية/  كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مؤيد روميل كريم السيد 

 الجامعة التكنولوجية/  العلوم التطبيقية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 وداد نعمان عبدالرزاق السيدة

 خريجة جامعة بغداد /مركز تعليمي /  كلية العلوم

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي عبدهللا أحمد الشهيدى .ا.د
 مت 

 معهد بحوث الصحة الحيوانية/  الطب البيطري

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي  .ا.د  علي خضي  جابر الركاب 

 البرصة/  الزراعة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي  السيدة
 
 ابتسام سعيد حداد الشنواب

 بنها/  تربية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 سمي  حنا بهنام م. 

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي  .ا.د
 وفاء عبد الغت 

 جامعة القاهرة/  كلية الطب البيطري

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 سلوان جنان سليم السيد 

 مدانيةجامعة الح/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 رائد سليمان شحاته سليمان .م.م

Agriculture  /Damanhour university 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 زهراء عباس علي حسي    السيدة

 الجامعة التقنية الوسط/  الكلية التقنية االدارية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 شيماء سيد محمد .م.د

 جامعة األقرص/  كلية اآلثار 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ة عباس فاضل .م.م  سمي 

 جامعة الموصل/  كلية علوم الحاسوب والرياضيات

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي  .ا.م.د
 
 صبيح كرم زامل الكناب

 كلية السالم الجامعة/ قسم الدراسات االسالمية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ناظم حسن رشيد أ. د 

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 وفاء عسكر مرصي السيدة

 جامعة الحمدانية/  اإلدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ة .ا  بلحرب خي 

 محمد بن احمد 2جتمعة وهران/  الحقوق والعلوم السياسية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 عل محمود محمد عبد الحليم .ا.م.د

 جامعة دمنهور مرص/  الزراعة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي السيد   حيدر سمي  عبد الكاظم الشجي 

 محافظة الديوانية/  الذاكرة الموسوعية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 قصي سالم جميل .م.م

 جامعة الحمدانية/  كلية اإلدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ة محمود طه عبد الرحيم .ا.د  أمي 

بية الرياضية  السادات/  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 نیباخان ئاکو نجم الد .م.د

 مانيةجامعة السلي/  العلوم السياسية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 صالح محمد صالح الدماعي    .ا

 وزارة التعليم/  ادارة تعليم االفالج

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ايمان عبد السميع علي حسي   عالم .م.د

يف فرع البنات القاهره مرص    كلية العلوم جامعة األزهر الشر

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 حنان صبحي سليم السيدة

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 دل بهنامرشا عا السيدة

 جامعة الحمدانية/  اإلدارة واألقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 صالح حسن خالت السيد 

بية  جامعة الحمدانية/  كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أحمد محمدعلي محمدأمي    .م.م

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 عمر رمزي جاسم حمد .م.م

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مجدى محمود فهيم محمد .ا.د

بية الرياضية  السادات/  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 صبا صباح سعيد السيدة

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 حمزة حسي   غاوي السيد 

 جامعة الكوفة/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 نزار خرص  حلو .م.م

  كلية ابن خلدون الجامعة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 الحسي   اوباري السيد 

 جامعة ابن زهر/  كلية الحقوق

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 رهان هادي دحام السيدة

بية للبنات  جامعة الكوفة/  كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 محمد فرحان عبيد النائلي  .م.د

 جامعة الكوفة/  كلية الفقه

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مريم سليم هرمز السيدة

 جامعة الحمدانية/  االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 شيماء سيد محمد .م.د

 جامعة األقرص/  كلية اآلثار 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ابراهيم محمد علي  .م.م

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي عبود السيد   مصطف  احمد عريت 

اء/  وم البيئةكلية عل  جامعة القاسم الخرص 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 جاسم محسن عبد .ا.م.د

 جامعة البرصة/  كلية الزراعة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ضياء جرجيس يعقوب .ا.م.د

 صالح الدين / اربيل/  علوم الهندسة الزراعية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي  السيدة  ندي حمدي المراكت 

 جامعة القاهرة/  االقتصاد و العلوم السياسية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أحمد محمود محمد عبد الحليم .م.م

 دمنهور/  الزراعة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 حسن يحت  باقر .م.م

/ كوت ي
 الجامعة التقنية الوسط/  المعهد التقت 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 وردة عبدالخالق عبدالرحمن .م.د

 الجامعة المستنرصية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 رغد عبدهللا حسن السيدة

 جامعة الحمدانية/  كلية اإلدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 نورس أحمد كاظم .م.د

 كلية المستقبل الجامعة/   كلية المستقبل

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ايمان كامل اسطيفان السيدة

 جامعة الحمدانية/  ادارة واقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 حسي   محمد حسن السيد 

 جامعة الحمدانية / طالب/  االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 زهراء فاهم حسن السيدة

 الكوفة جامعة/  كلية العلوم السياسية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ياسمي   احمد محمود السيدة

بية  مرص -جامعة االسكندرية /  كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي .م.د

 كلية المستقبل الجامعة االهلية/   قسم القانون

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي محمود عبدالحليم .م.د
 مصطف 

 جامعة دمنهور/  الزراعة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 محمد علي عباس .ا.م.د

 جامعة الحمدانية/  تربية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 رحاب هاشم كريم عبد الجبار السيدة

 ة الحمدانيه ) طالبه(جامع/  كلية اإلداره واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 محمد رفيق .ا

 جامعة ابن زهر/  العلوم

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 محمد عزت حشاد .م.د

 جامعة مدينة السادات، مرص/  كلية السياحة والفنادق

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 داود سلمان علي  .م.م

 مديرية تربية االنبار/  متوسطة الطرابشة للبني   

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 خالد رفيق .ا

ي عياض/  االداب
 جامعة القاض 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 خالد رفيق .ا

ي عياضجامعة القا/  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 ض 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 هناء نافع عزيز .ا.م

بية  الحمدانية/  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ابتسام اسماعيل حنا .م.م

 جامعة الحمدانية/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 نايت مرزوق غنية .ا.م

 جامعة قسنطينة/  العلوم االجتماعية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مها سعيد شده .م

 جامعة تكريت/  كلية الزراعة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ان عبد المسيح بدرب .م

بية  جامعة الحمدانية/  كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 عمر أحمد عبد الجليل .ا.م.د

بية  كسال/   الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 زينب فائق محمد .م.م

 جامعة واسط/  كلية االدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 رياض مبارك عبدهللا .ا.م.د

بية  الحمدانية/  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 شيماء احمد محمد احمد .م.د

 جامعة بت  سويف/  الفنون التطبيقيه

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي  .ا.م.د
 
ف  نشين جواد شر

 بغداد/  تربية للبنات

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 رانيا محمود عبد المنعم .ا.د

بية النوعية  جامعة عي   شمس/  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 إخالص خليفة حامد .م

بية للعلوم الرصفة  جامعة الموصل/  كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 اضواء ورور نعمة .م

بية البدنية وعلوم الرياضة  جامعة دياىل/  كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 محمد سعيد فرهاد شاكر .م.م

 جامعة نولج/  قانون

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي قمي   .ا.د  الدكتور مصطف  وهت 

 وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي /  دائرة البعثات

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي  .ا.م.د
 
ف  نهرين جواد شر

 بغداد/  علوم سياسيه

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مصطف  حبيب عبيد .م.م

 كلية المستقبل الجامعة/   الجامعة االهليةكلية المستقبل 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 لفخري برو السيدة

 جامعةالحمدانية/  اإلدارة واإلقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 فضيلة عرفات محمد .ا.د

بية للعلوم اإلنسانية بية للعلوم اإلنسانية/  كلية الي   جامعة الموصل كلية الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مصطف  احمد عبد مسلم السيد 

ف/  القانون  نقابة المحامي   فرع النجف االشر

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 محمود الضوي عبد المنعم السيد السيد 

 للعلوم والتكنولوحيا والنقل البحري االكادميه العربيه/  كليه االداره والتكنولوجيا 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 رجاء عبدهللا بشي   .م

بيه  الحمدانيه/  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 سابنغم حازم نارص ك .ا.م

 الموصل/  طب االسنان

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 وفاء زلوف .ا

 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي  .ا.م.د  شمد جاسم محمد الخزرج 

 تكريت/  االداب

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 بالل توفيق يونس .م.م

 جامعة الموصل/  كلية اإلدارة واإلقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ثامر حميد عالوي .م.م

 جامعة الفلوجة/  كلية العلوم اإلسالمية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 جاسم كشيش زويد .م.م

ي كوت
 التقنية الوسط/  المعهد التقت 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ة ابراهيم العجمي  .ا.د  مشي 

بية الرياضية  جامعة مدينة السادات/  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

ي  .ا.م.د
 
 يوسف نوري حمه باف

 جامعة بغداد/  كلية العلوم االسالمية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مرفت محمد عبدهللا السيدة

بية االساسية  المستنرصية/  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 حكيم عبد الواحد محمد .م.م

  كلية االمام الكاظم / بغداد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ماهره بابي  كلي  السيدة

 الحمدانية/  اقتصاد  كلية ادارة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 عدنان هادي موىس .م.د

بية  الحمدانية/  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مجيد حمادي الزم السيد 

 بغداد-التكنولوجية /  العندسة

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 صادق صالح كريم .م.م

 معة بغدادجا/  العلوم السياسية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 Maysem kilb Hassen السيدة

 جامعة الحمدانيه/  كلية اإلدارة واالقتصاد 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 نانسي نبيل كامل السيدة

 ومي للبحوثالمركز الق/  شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية بأن
 
 تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 شفاء زعيبل جي   .م.د

بية األساسية  سومر/  الي 

ي أقامها قسم 
ي الورشة الت 

 
 / كلية اإلدارة واالقتصاد والموسومة إدارة االعمالقد شارك/ ت ف

 منظور جديد للقيادة ( –) القيادة الخادمة 
 10/2/2021 الموافق االربعاء المقامة عن بعد وذلك يوم

    ة

 
 

 

 
 األستاذ الدكتور

 ناظم حسن رشيد
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة



 

 


