جدول ورش وندوات وحدة التأهيل والتوظيف للعام الدراسي 2019/2018
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اسم المحاضر
م .د عادل عبد الودود
د .سلمى حتيته رحيمة
م.د امتثال رشيد بجاي
ا.م.د فضيلة سلمان داود
ا.م سهيل نجم عبود
ا.م بيداء اسماعيل عبد
الوهاب
م.م رعد زيد علوان
م.م عدنان محمود شهاب
ا.د غني دحام تناي
ا.م.د فائق جواد عبد
ا.م..د احمد جار هللا

القسم
االدارة العامة
االدارة العامة
مالية ومصرفية
االدارة الصناعية

تاريخ الورشة

عنوان الورشة

 2018/12/16االحد التدريب الصيفي بين الواقع والطموح
2018/12/20الخميس مسؤولية الطالب الجامعي في المجتمع
التدريب الصيفي جسر الطلبة الى
2019/2/13االربعاء
مستقبل مهني ناجح
رؤية استراتيجية حول مستقبل خريجي
2019/2/18االثنين
الجامعات وسوق العمل

شعبة الحاسبة

2019/2/28الخميس

ادارة االعمال

2019/3/6االربعاء

ادارة االعمال

2019/3/6االربعاء

ادارة االعمال

2019/3/6االربعاء

دور التدريب الصيفي في بناء المعرفة
العلمية
تعليمات التدريب الصيفي لطلبة
الجامعات
اجراء التدريب الصيفي لطلبة
الجامعات
التدريب الصيفي ودوره في صقل

9
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ا.م فراس رحيم يونس
م.م احمد غفور

ا.م.د مروان عبد الحميد
11
عاشور
ا.م.د صباح نعمة علي
12
ا.د ثائر محمود رشيد
م.د بهاء حسين محمد
13
14
15

ا.م رافد صباح عبد هللا
د علي حسون الطائي

ا.م.د احمد ذياب احمد
 16م.د ابتسام كريم عبد هللا
م.م رشا عادل سعيد
م.د عمر محمد ناصر
17
 18م.م عالء الدين برع

ادارة االعمال

 2019/3/6االربعاء

ادارة االعمال

 2019/3/6االربعاء

االحصاء

 2019/3/6االربعاء

االقتصاد

2019/3/10االحد

المحاسبة

2019/3/12الثالثاء

االحصاء

 2019/3/13االربعاء

االدارة العامة

 2019/3/18االثنين

شعبة الحاسبة

2019/3/19الثالثاء

االحصاء

2019/3/20االربعاء

االدارة العامة

2019/3/21الخميس

مهارات الطلبة
التدريب الصيفي لطلبة الجامعات هل
يؤتي ثماره
متابعة التدريب الصيفي لطلبة
الجامعات
تنمية مهارات التدريب للطلبة وفقا
لمتطلبات سوق العمل
المعوقات الرئيسية للتدريب الصيفي
لطلبة المراحل المنتهية الكليات
سوق العمل وبرامج التدريب لخريجي
المحاسبة
اهمية التدريب ودوره في تطوير
مهارات الطلبة
اهمية التدريب الصيفي في بناء
القدرات
التدريب الصيفي واثاره المستقبلية
المها..رات التكميلية ودورهافي
االدماج المهني
تقييم مستويات التدريب والتطوير في

19

جواد
د .سلمى حتيتة رحيمة

د .صالح هادي محمد
م .خاد وليد عطا
20
م.د شيماء مهدي كاظم
م .عبير سالم علوان
 21م .نورة اسامة عابد
م.م انعام عبود حسين
 22م.م منال حميد مجيد
م.د باسم خميس عبيد
23
 24ا.د بشرى نجم عبد هللا
م.د .امتثال رشيد بجاي
 25م.م سوسن قاسم هادي
26

م.د مازن داود سلمان

 27ا.م.د نغم يوسف عبد

االدارة العامة
شعبة الحاسبة

2019/3/28الخميس
2019/4/2الثالثاء

شعبة الحاسبة

2019/4/3االربعاء

االدارة العامة

2019/4/8الثالثاء

مالية ومصرفية

2019/4/9الثالثاء

المحاسبة

2019/4/9الثالثاء

مالية ومصرفية

2019/4/10االربعاء

المؤسسات
تأثير مواقع التواصل االجتماعي في
المجتمع
فاعلية التدريب واثرها في تعزيز رأس
المال البشري
اهمية االنخراط الفعلي للطلبة اثناء
التدريب في الدوائر الرسمية
المهارات المطلوبة في سوق العمل
كيفية خلق فرص عمل من خالل
الدورات المهنية للطلبة اثناء الدراسة
نحو برامج محاسبية الكترونية
كيفية كتابة تقرير التدريب الصيفي
وفق برنامج التدريب

مالية ومصرفية

2019/4/11الخميس

دور تحديث المناهج العلمية للجامعات
العراقية في التقليل من معدل البطالة

االدارة الصناعية

2019/4/15االثنين

التدريب الصيفي بين الواقع الفعلي

والطموح والقدرة على تطوير الموارد
البشرية وانسجامها مع حاجة سوق
العمل

الرضا
ا.م.د لورنس يحيى
االقتصاد
 28صالح
م .ثائر محي الدين عزت
م .وداد موسى محمد
29
االدارة الصناعية
م د بشرى خريبط جاسم
م .عادلة عبد الطيف
 30مهدي
م.م مريم عبد الجبار
علي

شعبة الحاسبة

2019/4/23الثالثاء

دور االدارة اإللكترونية في تأهيل
المورد البشري

2019/4/24االربعاء

وضع اليات استراتيجية لتطوير قدرات
الخريجين

2019/4/25الخميس

تأهيل الطالب لسوق العمل

