
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ت اسم الدورة اسم التدريسي تاريخ انعقاد الدورة

2021-12-(1-2)  

 

بندرم. ميثم عبد الحسين  اساسيات واجراء االمتحان  

.في برنامج المودل  

2021-12-(6-7)  

 

 م.زينب خليل هاشم

 م.احمد جاسم محمد

 م.احمد عباس حسين

.ادارة المخاطر المالية  

2021-12-(8-9 ) منشد ابراهيم حلمي.د. م   تقيم في القياسية االساليب 

.المالية االستدامة  

2021-12-(15-16)  

 

االستاذ الرقمي  أ.م.د رشا عبد الحسين صاحب

.واستراتيجيات التدريس  

2021-12-(19-20 ) عبود معن. د.ا   

بدن قاسم زاهد. د. م. ا  

 م . د ابراهيم كاطع علو

 األثار تحليل دورة

 للمشكالت االقتصادية

.البيئية  

2021-12-(22-23)  

 

 م. ريم صباح محمد

 م.م محمد احمد وهم

.فن االتيكيت والبرتوكول  

2022-1-(2-3)  دورة Microsoft أ.م محسن نجم سريح  

access 2010 

2022-2-(1-2) بدن قاسم زاهد. د.م. ا   البرامج استخدام كيفية 

 التحليل في االلكترونية

.القياسي  

2022-2-(13-14) تطبيقات الواقع االفتراضي  أ.م.د رشا عبد الحسين صاحب 

.التعليمفي   

2022-2-(15-16)  

 

 م.احمد عباس حسين

 م.زينب خليل هاشم

 م. احمد جاسم محمد

اهمية التامين  مدى

.االلزامي للفرد والمجتمع  

2022- 2-(16-17)  

 

مصطفىأ.م.د عالء عبد السالم  تطوير المهارات االدارية  

.والقيادية  

2022-2-(20-21)  م.م محمد علي حسين 

محمد رؤوف محمودم.م   

انعكاسات التجديد 

االستراتيجي في منظمات 



.االعمال  

2022-2-(22-23)  تطوير مهارات التفاوض أ.م.د رياض ضياء عزيز 

2022-2- (27-28)   علي عبود معن. د.ا 

 م.د. ابراهيم كاطع علو  

 م . م محمد جمعة

 لدعم البيئي التخطيط دورة

.المستدامة التنمية تحقيق  

 

(1-2)   الوهاب عبد محمد ضرغام م.م 3-2022- 

علي محمد علي م.م  

 االقتصادية الجدوى

.االستثمارية للمشاريع  

كيفية صياغة الخطة  ا.م.د محمد خليل ابراهيم  3-2022- (6-7)

 االستراتيجية 

2022-3-(9-10)  م.م محمد علي حسين 

 م.م محمد رؤوف محمود

 ةاقيبسلوكيات العمل االست

.في المنظمات  

2022-3-(13-14)  

 

 م.د عدي جاسم محمد

حسين نبهانم.صادق   

 م.رسول ماجد صحيب

الرقابة المالية واساليب 

التدقيق الداخلي)الحديث وفق 

متطلبات معايير التدقيق 

.الدولية(  

2022-3-(16-17)  

 

استخدام برنامج اكسل  م.ميثم عبد الحسين بندر

.بطريقة مبسطة  

2022-3-(23-24)  دورة Microsoft أ.م محسن نجم سريح 

powerpoint 2010 

2022-3-(28-29) علي صياد رائد. د. م   

هللا عبد خالد علي. د. م  

 م. م علي محمد علي

 التقليدية الطاقة مستقبل

 التطور ظل في والمتجددة

  .التكنولوجي

2022-4-(4-5) التسرب االلكتروني في  أ.م.د رشا عبد الحسين صاحب 

.العملية التعليمية  

2022-4-(6-7)  م.م هند نعيم حوشي 

 م.م محمد رؤوف محمود

تنمية مهارات التسويق 

.الصحي  

2022-4-(13-14)  

 

 م.ريم صباح محمد

 م. رسول ماجد صحيب

تسويق الذات / كتابة 

.الذاتيةالسيرة   

2022-4-(17-18 ) علي صياد رائد. د.م   

  هللا عبد خالد علي. د.م

 لجائحة االقتصادية االثار

.العراق على كورونا  



رمضان لعيبيفائز   م.م  

2022-4-(20-21)  

 

 م.رسول ماجد صحيب 

 م.د عدي جاسم محمد 

 م.صادق حسين نبهان

خزعلم. علي   

الدليل االرشادي للرقابة 

والتدقيق في 

.الوزاراوالدوائر الحكومية  

2022-4-(27-28)  

 

العادات العشرة للشخصية  أ.م.د رياض ضياء عزيز

.الناجحة  

2022-5-(4-5)  

 

 م.ريم صباح محمد

 م.م محمد احمد وهم

.مهارات فن االتصال  

2022-5-(8-9) فائز عبد الحسنا.م.د    

 م.د عدي جسم محمد 

علي خزعل م.  

.المحاسبة واالدارة المالية  

2022-5-(11-12)  م.م محمد علي حسين 

 م.م محمد رؤوف محمود

جودة الحياة الوظيفية في 

.المنظمات  

2022-5- (15-16) الوهاب عبد محمد ضرغام م.م   السالمة إدارة نظام دمج دورة 

 اإلدارة ونظام المهنية والصحة

.البيئية  

2022-5- (15-16) تحديد التخطيط االستراتيجي  ا.م.د محمد خليل ابراهيم       

 لتحقيق التميز المؤسسي 

2022-5-(18-19)  م.م هند نعيم حوشي 

 

االحتراق الوظيفي وضغوط 

.العمل  

2022-5-(22-23)  

 

.تحليل الوظائف وتصميمها أ.م.د عالء عبد السالم مصطفى  

2022-5- (25-26)   علي عبود معن. د.ا 

علي صياد رائد. د. م  

 م.م محمد جمعة

 النفايات إدارة دورة

.والمخلفات  

2022-5- (30-31 ) علوان سامي ر حيد م. م   

 م.م عالء جمعة كريم

 التعليمية المنصة عن دورة

.Moodle 

2022-6-(5-6)  

 

 م.احمد عباس حسين

 م.زينب خليل هاشم

.الصيرفة االلكترونية  



االعمال وقسم االقتصاد()قسم ادارة  –دورات كلية االدارة واالقتصاد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م. احمد جاسم محمد

2022-6- (15-16)  أ . م . د مكي قاسم  

 م. م محمد جمعة عبد الحسين

مجال تعارض المصالح في 

.الوظيفة العامة  

2022-6-(19-20)  

 

االلكترونية في السحب  أ.م.د عالء عبد السالم مصطفى

االعمال االلكترونية والتعليم 

.االلكتروني  

2022-6-(22-23) علوان سامي ر حيد م. م   

 م.م عالء جمعة كريم

     2019) عن تدريبية  دورة

.)Microsoft Office 

2022-6-(27-28) الوهاب عبد محمد ضرغام م.م  .للكلية البيئي التقييم دورة   

2022-6-(29-30)  

 

 جودة التعليم وجودة الثقافة أ.م.د رشا عبد الحسين صاحب

2022-7-(3-4)  

 

 م.د عدي جاسم محمد 

 م.صادق حسين نبهان

علي خزعلم.  

البنود الى التحول من موازنة 

.موازنة البرامج واالداء  


