
 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ.م بشرى عبد الباري احمد  د/ةالسي

 جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. د. محمد فوزي محمد  د/ةالسي

 جامعة الموصل /كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ. م. د. بصير خلف خزعل  د/ةالسي

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الحويجة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ.م عروبة معين عايش  د/ةالسي

 جامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا.م.د باسم فيصل عبد نايف  د/ةالسي

 جامعة الفلوجة كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مراد موسى عبد الجبوري م.  د/ةالسي

 الجامعة التقنية الشمالية  / المعهد التقني الحويجة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. زينه فتحي محمد  د/ةالسي

 )جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد(

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا.م.د. سلوى مبارك عبدهللا  د/ةالسي

 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مريم سليم هرمز  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ.م.د محمد رافع البد الراوي  د/ةالسي

 جامعة الفلوجة / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م .  سمير حنا بهنام  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. زهراء جارهللا حمو  د/ةالسي

 جامعة الحمدانيه /كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ.م.د بونس محمد خضر السبعاوي  د/ةالسي

 جامعة كركوك -كلية االدارة واالقتصاد 

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.د.فاطمة فزع هداب  د/ةالسي

 الجامعة التقنية الوسطى / معهد االدارة الرصافة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. د زهراء غانم مرجاح  د/ةالسي

 كلية الرافدين الجامعة/ قسم إدارة األعمال

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. د. خليل فرحان ياسين  د/ةالسي

 الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الحويجه

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م مروة سامي احمد  د/ةالسي

 كلية الرافدين الجامعة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 حمد يونس محمد السبعاويأ. م. د. ا  د/ةالسي

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م. فاتن حاتم رجب الفاضل  د/ةالسي

 قسم المحاسبة -كلية الرافدين الجامعة 

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م علي محمد صالح سعيد  د/ةالسي

 الجامعة التقنية الشمالية/ المعهد التقني الحويجة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م يوسف يحيى علي  د/ةالسي

 جامعه الحمدانية كلية اإلدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. م الهام متي يعقوب  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية /كلية التربية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.احمد خضير احمد  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت 

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ابتسام اسماعيل حنام.   د/ةالسي

 جامعة الحمدانية / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ . م  مازن نعمان عبدهللا  د/ةالسي

 جامعه تكريت / كليه االداره واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. م. جاسم ابراهيم موسى  د/ةالسي

 المعهد التقني الحويجة الجامعة التقنية الشمالية /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. فضيلة سلمان عزيز  د/ةالسي

 المعهد التقني الحويجة /الجامعة التقنية الشمالية 

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 حسيب شويش الجبوري  د/ةالسي

 معهد التقني الحويجة / الجامعة التقنية الشمالية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م. فاضل عباس سلطان  د/ةالسي

 مدانية / كلية االدارة واالقتصادجامعة الح

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ.م.د.ليلى عبد الكريم محمد  د/ةالسي

 جامعة الموصل /كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 فنار متي ابراهيم  د/ةالسي

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ.م. فيصل نجم عبدهللا  د/ةالسي

 المعهد التقني الحويجة / ة التقنية الشماليةالجامع

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 حنان صبحي سليم  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م . صدام ثاني رحمان  د/ةالسي

 جامعة كركوك / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. رائد وعد هللا داود  د/ةالسي

 المعهد التقني الحويجة / عة التقنية الشماليةالجام

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 سلوان جنان سليم  د/ةالسي

 واالقتصاد االدارة جامعة الحمدانية / كلية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م. مهند حازم علي السعدون  د/ةالسي

 جامعة الموصل/ كلية اإلدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 د الغني عليأ. م. سوزان عب  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة كركوك /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. د. عالء وجيه مهدي  د/ةالسي

 جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ. م. د. حسان ثابت الخشاب  د/ةالسي

 جامعة الموصل/ كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. م. مي ابلحد افرام  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة الحمدانية /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.شيماء محمد سمير ابراهيم الراوي  د/ةالسي

 جامعة الموصل/ كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 لندا سليمان داود  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية/ كلية التربية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ. م. د. نمير أمير الصائغ  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م مثنى محمد سعيد أحمد  د/ةالسي

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الفلوجة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م آالء عبدالوهاب عبدالسالم سليمان  د/ةالسي

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 منصور مزهر یليم.م . ل  د/ةالسي

 جامعة الفرات االوسط / المعهد التقني بابل

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ميسون عبدهللا احمد الشلمة أ.م.د.  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل 

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ايه محمد علي  د/ةالسي

 جامعة الموصل / كلية الزراعة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. م. بكر حميد جسوم  د/ةالسي

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة تكريت

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا.م.د. ربيع علي زكر  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.محمد جاسم عبدهللا محمد  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت 

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م ماجد محمد سعيد  د/ةالسي

 جامعة الفلوجة / كلية االدارة و االقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا. م. د مظهر خالد عبد الحميد  د/ةالسي

 كلية االداره واالقتصاد / جامعة تكريت

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا. م. د. بالل نوري سعيد  د/ةالسي

 كلية اقتصاديات األعمال جامعة النهرين /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. م. احمد محمدعلي محمدامين  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م. احمد محمود خلف  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة كركوك

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.د عمر فالح حسن  د/ةالسي

 الكلية الرافدين الجامعة / قسم ادارة االعم

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا.م.د احمد عباس حمادي  د/ةالسي

 جامعة الفلوجة / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م.خلف محمد علو  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة تكريت

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا. م. د. خلف محمد حمد  د/ةالسي

 قتصادجامعة تكريت / كلية االدارة واال

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ.م.د. ميادة صالح الدين تاج الدين  د/ةالسي

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 مياسم غالب حسن الهاجري  د/ةالسي

 كليه االداره واالقتصاد جامعة الحمدانيه /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 د وسام علي حسين.م.ا  د/ةالسي

 كليه االداره واالقتصاد / الفلوجه جامعه

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا.م. فلاير مشرف عيدان  د/ةالسي

 جامعة النهرين  / كلية اقتصاديات االعمال

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. م. نوح محمد صالح  د/ةالسي

 الجامعة التقنية الشمالية /معهد الحويجة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 يمان قيس سعدهللا .أ.م  د/ةالسي

 التقنية الشمالية / المعهد التقني الموصلالجامعة 

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 فائز هليل سريح . ا. م. د  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد جامعه االنبار /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. م. نوح محمد صالح  د/ةالسي

 معهد الحويجة / الجامعة التقنية الشمالية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 يفانايمان كامل اسط  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.د. محمد عصام احمد  د/ةالسي

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 صبا صباح سعيد  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 حمدم. نقاء لقمان م  د/ةالسي

 التقنية الهندسية الموصل التقنيةالشمالية /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 د مهند خليفه عبيد.م.ا  د/ةالسي

    كليه االداره واالقتصادجامعة الفلوجة / 

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 فتاح حمد حسن م.  د/ةالسي

 المعهد التقني الحويجة / الجامعة التقنية الشمالية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا.د سطم صالح حسين  د/ةالسي

 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م.قصي سالم جميل  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية/ كلية اإلدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م. زيد فوزي أيوب  د/ةالسي

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ر احمد حسينمظف ا.م.د.  د/ةالسي

 الجامعة التقنية الشمالية/ المعهد التقني الحويجة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. احمد يوسف فتحي البجاري  د/ةالسي

 جامعة الموصل/  كلية اإلدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. د. قتيبة صالح شيخ  د/ةالسي

 الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني الحويجة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 دعاء نعمان محمد  .د.مأ.  د/ةالسي

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.د صفوان ياسين حسن  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م دريد عطاهلل علي  د/ةالسي

 ركوكمعهد تقني ك جامعة التقنية الشمالية /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 عبد الستار سالم عوض م.د.ا.  د/ةالسي

 جامعة كركوك / كلية اإلدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م. براء بزاوي حسين  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة كركوك /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 الباحث رضوان شيخي  د/ةالسي

 ج بوشعيب / الجزائربلحا  -جامعة عين تموشنت 

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. هشام عبدهللا حمد عليان  د/ةالسي

 جامعة كركوك /كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.عائشة عبد الخالق اسماعيل  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة تكريت /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 داستان برهان احمد حسن الجباري  د/ةالسي

 كلية ادارة والقتصاد / معة السليمانيةجا

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. قصي جاسم محمد  د/ةالسي

 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة تكريت /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ياسمين ممدوح ختالن م.م.  د/ةالسي

 جامعة كركوك/ كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م يعرب الياس احمد  د/ةالسي

 الجامعة التقنيه الشماليه / المعهد التقني الحويجه

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. م. علي جاسم شالش  د/ةالسي

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ.م.د. محمد احمد رحيل  د/ةالسي

 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 سامي م.م. هديل حازم  د/ةالسي

 كلية التربية / جامعة الحمدانية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.د مثنى عبد الرزاق حسن علي الدباغ  د/ةالسي

 جامعة الموصل/ كلية االدارة واالقتصاد/ قسم االقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 رفل طارق محمودم .   د/ةالسي

 جامعة الحمدانية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا.م. افتخار رشيد خليل  د/ةالسي

 معة تكريت /كلية العلوم االسالميةجا

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.د زيد خوام محمود  د/ةالسي

 جامعة الفلوجة/ كلية االدارة و االقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 فداء نوئيل عبد االحد م.  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية/ كلية التربية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ.م.د. سوسن ابراهيم رجب  د/ةالسي

 ة / المعهد التقني كركوكالجامعة التقنية الشمالي

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. سراء سالم داؤد سليمان  د/ةالسي

 كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة الموصل 

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 د. برهان حمد ادهام الجبوري  د/ةالسي

 ديوان الوقف السني

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. د. نزار حبيب عباس  د/ةالسي

 قسم إدارة األعمال /امعة كلية الرافدين الج

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 سعد سالم غانم .م.م  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة تكريت

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. د يونس أحمد خليل النعيمي  د/ةالسي

 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 وفاء عسكر مصري  د/ةالسي

 ة /كلية اإلدارة واالقتصادجامعة الحمداني

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م .م محمد علي فارس  د/ةالسي

 الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الحويجة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 ا.م.د. حميد سالم غياض  د/ةالسي

 كلية الرافدين الجامعة

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م محمد حسين غربي  د/ةالسي

 تقني الحويجةالمعهد ال / الجامعة التقنية الشمالية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ. م. د. أحمد حسين حسن الجرجري  د/ةالسي

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 أ.م.د. رياض مبارك عبدهللا  د/ةالسي

 جامعة الحمدانية / كلية التربية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 سيف خالد زكريا .م  د/ةالسي

 صادجامعة الموصل /كلية االدارة واالقت

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. م. رشا عبد الخالق عبد الجبار  د/ةالسي

 قسم إدارة االعمال كلية الرافدين الجامعة /

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م.مضر حامد صالح  د/ةالسي

 جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م. عبدالرحمن محمد احمد  د/ةالسي

 دجامعة الموصل/ كلية االدارة واالقتصا

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. دحام لطيف دحام  د/ةالسي

 جامعة تكريت/ كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. م. ميسم رياض بحر  د/ةالسي

 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 د.حارث غازي ذنون الدباغ  د/ةالسي

 جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 د عبدهللا دانوكا.م.د. احم  د/ةالسي

 المعهد التقني الحويجة / الجامعة التقنية الشمالية

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.د.زهراء غازي ذنون الدباغ  د/ةالسي

 جامعة الموصل /كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م.م.أحمد علي عزيز  د/ةالسي

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 م. طلحة كوان سالم  د/ةالسي

 جامعة تكريت  / كلية االدارة واالقتصاد

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 إسماعيل رجب حسن  د/ةالسي

 المعهد التقني / نينوى

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل



 

 

 

ي كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الحمدانية
 
 بان تؤيد شعبة التعليم المستمر ف

 هيثم حسن رشيد  د/ةالسي

 المعهد التقني / نينوى

    

ي 
 
ي اققد شارك/ت ف

بالتعاون مع االكاديمية األلمانية العربية لمشاري    ع  كلية االدارة واالقتصاد امتها  الورشة الت 
ي رئاسة 

 
 موسومةالجامعة والالتعليم والبيئة وبالتنسيق مع قسم التعليم المستمر ف

 
 4/12/2021الموافق  لسبتوذلك يوم ا عن بعد المقامة 

 

 

 الاس تاذ ادلكتور

 انظم حسن رش يد

 العميد واكةل


