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 اللقب -المالك التدريسي حسب الشهادة -1

 ت االسم الشهادة اللقب العلمي المالحظات

 دكتوراه مدرس 
 حامد عبدالرحيم د. فرقد

 
1 

 2 د. سلطان عبد الرحمن فتحي دكتوراه استاذ مساعد  

 3 د. مجيد حميد مجيد دكتوراه استاذ مساعد  

 4 د. محمود خليف خضير دكتوراه استاذ مساعد   

 استاذ مساعد 
 أ.م. ضحى خالد عبدالرحمن صديق  دبلوم  

 
5 

 6 اسراء وعد هللا  ماجستير  استاذ مساعد  

 7 د. رضوان يوسف صديق دكتوراه مدرس 

منسب الى ديوان 

 الجامعة
 مدرس 

 دكتوراه 
 8 د. حارث اكرم حمودات 

 9 د. اثير حسو اسحق كجو دكتوراه  مدرس  

 10 د. وليد سليمان محمد  دكتوراه  مدرس 

 11 د. نور ضياء عزيز  دكتوراه  مدرس 

 12 م.م نادية طالب نوري  ماجستير  مدرس  

منسب الى ديوان 

 الجامعة
 مدرس

 ماجستير 
 13 هنادي سالم محمد 

 14 م.م محمد فؤاد ابراهيم ماجستير مدرس مساعد 

 15 م.م حارث حسين علي  ماجستير  مدرس مساعد  

 16 م.م نور نبيل حازم  ماجستير  مدرس مساعد  

 17 م.م اسراء رستم محمد  ماجستير  مدرس مساعد  

 18 م.م نوار عبد الغني  ماجستير  مدرس مساعد  

 19 م.م ايناس يونس مصطفى  ماجستير  مدرس مساعد  

 20 نبأ مؤيد عبد الحسين  ماجستير  مدرس مساعد  

 21 ريم قيس عبد الجبار ماجستير مدرس مساعد 

منسب الى ديوان 

 الجامعة 
 مدرس مساعد 

 ماجستير 
 22 مصطفى نعمة سلطان 

 23 علي محمود اوغلو ماجستير  مدرس مساعد  طالب دكتوراه 

 24 نضال علي سليمان  ماجستير مدرس مساعد 

 25 محمد رائد محمود  ماجستير مدرس مساعد طالب دكتوراه
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 المالك الفني -2

 المالحظات  العنوان الوظيفي الشهادة أسماء الفنيين   ت 

  مدير فني بكالوريوس عكرمة سعيد مجيد 1

  م. مدربين فنيين بكالوريوس شعبانعمر  2

  مبرمج اقدم بكالوريوس مها محمد اسماعيل 3

  مهندس تقني اقدم بكالوريوس احمد سمير شفيق 4

  مهندس تقني اقدم بكالوريوس مضر اكرم سليمان 5

  م. رئيس رسامين بكالوريوس واثق محمد صالح 6

  معاون مدير فني  دبلوم تقني  ياسر سالم امين  7

  مدرب فني اقدم  دبلوم غني اقدم  منى ابراهيم اسماعيل  8

  م . رئيس كتابة طابعة إعدادية  كرم رياض عبد  9

 

 االداريون -3

 المالحظات  اللقب الوظيفي الشهادة أسماء اإلداريين   ت 

1     

 

 بحوث التدريسيين )الخطة البحثية( -4
 عنوان البحث ت

 تاريخ اإلنجاز المباشرةتاريخ  أسماء الباحثين

اخالقيات العمل مدخال لتحجيم الهدر في منظمات   .1

 االعمال

د. سلطان 

 عبدالرحمن فتحي
1/ 9/2022  3/ 4/ 2023 

مدى توافر مقومات الهندسة البشرية في منظمات   .2

 االعمال

د. سلطان 

 عبدالرحمن فتحي
7 /9/2022 6 / 6/ 2023 

 المنظمات الصناعيةاثر وعالقة الهدر في نجاح   .3
د. سلطان 

 عبدالرحمن فتحي
10/10/2022 7/ 4 / 2023 

4.  

أثر الذكاء االستراتيجي في التوجهات المستقبلية 

دراسة استطالعية آلراء عينة  –لمنظمات األعمال 

من القيادات اإلدارية في الجامعة التقنية الشمالية 

  وتشكيالتها

د. مجيد حميد 

 مجيد

الباحث علي 

 عليمحمود 

1/ 9/2022  1/ 9/2023  
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 عنوان البحث ت
 تاريخ اإلنجاز المباشرةتاريخ  أسماء الباحثين

5.  

دراسة  -التوجهات المستقبلية لمنظمات األعمال

استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في 

 الجامعة التقنية الشمالية وتشكيالتها

د. مجيد حميد 

 مجيد

الباحث علي 

 محمود علي 

1/ 9/2022  1/ 9/2023  

6.  

القيادات مدى توافر ابعاد الرصد االستراتيجي لدى 

االدارية في الجامعة التقنية الشمالية والتشكيالت 

 التابعة لها

 د.مجيد حميد مجيد

الباحث عبدهللا 

 مروان عبدهللا
1/ 9/2022  1/ 9/2023  

7.  

وصف وتشخيص ادارة االحتواء العالي لدى القيادات 

االدارية في الجامعة التقنية الشمالية والتشكيالت 

 التابعة لها

 حميد مجيد د.مجيد

الباحث عبدهللا 

 مروان عبدهللا
1/ 9/2022  1/ 9/2023  

8.  

مدى توافر أبعاد االرتجال االستراتيجي لدى القيادات 

اإلدارية في الجامعات االهلية في محاإلظتي نينوى 

 وكركوك

 د.مجيد حميد مجيد

آللى عبداالله 

 يونس
1/ 9/2022  1/ 9/2023  

9.  

االرتجال االستراتيجي لدى القيادات االدارية 

وانعكاساته على السلوك االستباقي لمنظمات االعمال 

دراسة تحليلية آلراء عينة من القيادات االدارية في  –

 الجامعات االهلية في محافظتي نينوى وكركوك .

 د.مجيد حميد مجيد

آللى عبداالله 

 يونس 
1/ 9/2022  1/ 9/2023  

11.  

The role of strategic vigilance in 

managing high inclusion in business 

organizations an analytical study of the 

opinions of a sample of administrative 

leaders at the Northern 

 د.مجيد حميد مجيد

الباحث عبدهللا 

 مروان عبدهللا

1/ 9/2022  1/ 9/2023  

11.  

The availability of the dimensions of 

strategic intelligence In the 

administrative leadership of the Northern 

Technical University and its formations 

د. مجيد حميد 

 مجيد

الباحث علي 

 محمود علي

1/ 9/2022  1/ 9/2023  

12.  The strategic dominance of  the 

administration and its reflections on the 

behavioral dissonance of the employees: 

An analytical study 

د. مجيد حميد 

  مجيد
1/ 9/2022  1/ 9/2023  

 عالقة التقنيات الحديثة في نجاح االدارة الصحية  .13

 

هبه عبدالسالم 

 سعيد 
1/ 9 / 2022 1/ 7 / 2023 

 الذاتيةتطبيق التنقيب عن البيانات في االدارة   .14

 

هبه عبدالسالم 

 سعيد 
3/ 9 / 2022 1 / 4 / 2023 

دراسه تحليلية  تشخيص واقع عناصر أنموذج االعمال  .15

لعينة من القيادات االداريةفي شركة الصناعات 

 الخفيفه عشتار /محافظة بغداد

 

 2023 / 4 / 4 9/2022 / 5 نضال علي سليمان
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 عنوان البحث ت
 تاريخ اإلنجاز المباشرةتاريخ  أسماء الباحثين

الحيود  أولويات تطبيقات البرامج التدريبية الحزمة  .16

دراسة تحليلية لعينة من  six sigmaالسداسي منهجية 

القيادات االدارية في شركة الصناعات الخفيفة 

 عشتار/محافظة بغداد

 2023 /4 /4 2022 / 9 /3 نضال علي سليمان

17.  
MD5 Evaluation Using Soft Computing 

Technique 

د. فرقد حامد 

 عبدالرحيم

 

8   /9   /

2022 
1/9/2023 

18.  
 حكومة تصريف االعمال في القانون الدولي 

 

د. وليد احمد 

 سليمان 

 
3 / 9 / 2022  2/ 2/ 2023  

 القواعد االمرة االقليمية  .19

 

د. وليد احمد 

 سليمان
5 / 11 / 

2022 
3 / 3 / 2023 

 القانون الدولي للكوارث  .21

 

د. وليد احمد 

 سليمان
1 / 9 / 2022  2/ 3 / 2023 

21.  The Rhetorical meaning for the words of 

ability in translating the interpretation of 

the Holy Quran ( a comparative study) 

 

ايناس يونس 

مصطفى محمد 

 الفخري 
6/ 10 /2022 

11 / 11 / 

2023 

22.  The Rhetorical meaning for the 

prohibition style in the Quran in 

translating some verses of the 

interpretation of the Holy Quran ( a 

comparative study) 

ايناس يونس 

مصطفى محمد 

 الفخري 
7/ 9 / 2022 6/ 6/ 2023 

23.  The interpretation of the cultural 

differences between Arabic and English 

cultures ( a comparative study) 

ايناس يونس 

مصطفى محمد 

 الفخري 

10/ 

10/2022 
7/ 5/ 2023 

24.  Proposed model of  Adoption's 

Determinants  of Cloud- Based 

Management Information Systems from 

Users Perspective 

 2023 / 3 / 3 2022 / 9 /1 نور ضياء عزيزد.

نموذج مقترح لمحددات تبني نظم المعلومات االدارية   .25

 منظور المستخدمينالمستند الى السحابة من 

د. نور ضياء 

 عزيز
4 / 9 / 2022 5 / 5 / 2023 

26.  Electronic Learning and its Implications 

on Job Burnout: An Exploratory Study 

Depending on Opinions of  a Sample of 

Faculty Members at the University of 

Mosul -  

د. نور ضياء 

مشترك االسم 

اسم الباحث  -الثاني

يونس  -االول 

 احمد حمد

5 / 9 / 2022 9/ 8/ 2023 
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 عنوان البحث ت
 تاريخ اإلنجاز المباشرةتاريخ  أسماء الباحثين

27.  
The Effect of Motivating and Inhibitory 

Factors on Using the Electronic 

Commerce by Adopting UTAUT2 and 

SQB Models-- 

د. نور ضياء 

مشترك االسم 

اسم الباحث  -الثاني

دينا معن -االول

 عز الدين

9 / 9 / 2022  22/ 8/ 2023 

مراحل ادارة الفوضى التنظيمية دراسة ميدانية الندية   .28

الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم من وجهة نظر 

 مالكاتها االدارية والتدريبية . 

نبأ مؤيد عبد د.

 الحسين الطائي

 .م.د.محمد ذاكرأ

12 / 9 / 

2022 
5/ 8/ 2023 

العاملين ، التعصب التنظيمي وانعكاسه على اداء   .29

 دراسة مقارنة في جامعة الموصل .

م.د.نبأ مؤيد 

 الطائي

      3/ 

6/2022       
2/ 4 / 2023 

31.  Image compression based on frequency 

domain  

ريم قيس عبد 

 الجبار 
3 / 9 / 2022 4/ 3 / 2023 

31.  Enhance jpeg 2000 image compression 

technique 

ريم قيس عبد 

 الجبار 
4/ 6 / 2022 1/9/2023 

32.  Image compression using different 

methods 

ريم قيس عبد 

 الجبار 
5 / 1 / 2022 3 / 3 / 2023 

تكنلوجيا االتصال الحديثة ودورها في التسويق   .33

 االلكتروني 
 3/9/2022 حارث حسين علي 

4/ 3 /  

2023 

34.  
 1/9/2023 1/9/2022 حارث حسين علي  التسويق المسؤول كالية لتحقيق التنمية المستدامة 

35.  Design An Electronic System  

Monitoring Newborn vaccinations  

 

د.احمد صبيح 

 يوسف 

 
1/9/2022 1/9/2023 

36.  Multi-Class Tumor Diseases 

Classification Using Discrete Wavelet 

Transform and Principal Component 

Analysis 

صبيح  د.احمد

 يوسف 
1/ 9 / 2022  

11 / 11 / 

2023 

37.  New Scheme for classification COVID-

19 Vs Pneumonia diseases Using sparse 

representation and Principal Component 

Analysis from CT scan 

د.احمد صبيح 

 يوسف 
1 / 9 / 2022 

11 / 11 / 

2023 

38.  review paper of multi-class COVID-19 

Vs Pneumonia diseases using machine 

learning 

د.احمد صبيح 

 يوسف 
1 / 9 / 2022 

 25/ 11 / 

2023 

39.  
The contribution of the fifth-generation 

networks to the development of technical 

education technology 

أ.م. ضحى خالد 

صديق  عبدالرحمن

 المالح

 

1 / 9 / 2022 
22 / 1 / 

2023 



7 

 

 عنوان البحث ت
 تاريخ اإلنجاز المباشرةتاريخ  أسماء الباحثين

41.  the role of the electronic cloud in 

maintaining the security of educational 

data 

أ.م. ضحى خالد 

عبدالرحمن صديق 

 المالح
1 / 9 / 2022 1/9/2023 

التحول الرقمي للمصانع وأثره في تحسين األداء   .41

 التصنيعي في المنظمات الصناعية 

اثير حسو اسحق د.

 كجو
1 / 9 / 2022 

12 / 5 / 

2023 

الميتافيرس مدخال لتحسين الوظائف اللوجستية   .42

 للمنظمات الصناعية 

اثير حسو اسحق د.

 كجو
1 / 9 / 2022 1 / 1/ 2023 

43.  
 االبتكار األخضر مدخالً لتحقيق اإلنتاج المستدام 

اثير حسو اسحق د.

 كجو
1 / 9 / 2022 

12 / 12 / 

2023 

سياسات توطين التكنولوجيا مدخال للثورة صناعية   .44

 الرابعة 

اثير حسو اسحق د.

 كجو
1 / 9 / 2022 3 / 2/ 2023 

45.  NEW APPROACH OF MULTI-CLASS 

TUMOR. • DISEASES 

CLASSIFICATION USING. • 

DISCRETE WAVELET TRANSFORM 

AND PRINCIPAL. COMPONENT 

ANALYSIS 

حارث اكرم د.

 حمدون 
1 / 9 / 2022 5 / 5 / 2023 

46.  Enhanced JPEG.2000 Used for image 

compression 

حارث اكرم د.

 حمدون 
7/ 9 / 2022  9/ 5 / 2023  

47.  Users Perception of the Usability of 

NTU website 
 2023 /1/12 1/9/2022  نور نبيل حازم

48. 4

1 
Users Perception of the Usability of 

NTU application 
 2023 / 9 / 9 2022 / 9 /1 نور نبيل حازم

49. 4

2 
Convergence in mean of an evolutionary 

algorithm with random generation of a 

part of chromosomes 

M. 

Studniarski 

د. رضوان يوسف 

 صديق 

1  /9  /2122 
22  /4  /

2123 

51. 4

3 
Numerical experiments with a new 

evolutionary optimization method based 

on scalarization for multi-objective 

problems 

M. 

Studniarski 

 م. نعمة الفخري

د. رضوان يوسف 

 صديق 

م.م. عائشة عزيز 

 يونس

6  /9  /2122 6  /6  /2123 

51. 4

4 

Compare Grey wolf algorithm with free 

dynamic schema (FDS) optimization 

algorithm 

د. رضوان يوسف 

 صديق 

14  /9  /

2122 
1  /5  /2123 
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 عنوان البحث ت
 تاريخ اإلنجاز المباشرةتاريخ  أسماء الباحثين

52. 4

 استطيقا الذاكرة في  شعر علوي الهاشمي 5
د. محمود خليف 

 خضير الحياني 
1  /9  /2122 1 /4  /2123 

53. 4

 القساوة تشكيال دراميا في شعر حمدة خميس  6
د. محمود خليف 

 خضير الحياني 

12  /9  /

2122 
1  /5  /2123 

54. 4

7 
The implications of simultaneous 

engineering dimensions on the 

accelerated manufacturing strategy 

هللا  اسراء وعد

/ ايمان احمد قاسم 

صالح / رشا حامد 

 محسن

15  /9 /

2122  
5  /11 /2123 

55. 4

8 

Network manufacturing system and its 

role in supporting the intelligent supply 

chain 

اسراء وعد         (

هللا قاسم / علي 

 نزار محفوظ

1/11 /2122  15/12 /2122 

56. 4

9 

اسهامات استراتيجيات التسويق المستدام في تحقيق 

 دراسة استطالعية في شركةالتفوق التنافسي/ 

Vitra   ميكللصحيات والسيرا 

اسراء وعد هللا 

قاسم / علي نزار 

 محفوظ

15/11 /

2122 
15/12 /2122 

57. 5

1 
مدى توافر استراتيجيات التسويق المستدام في شركة 

Vitra يات والسيراميك/ دراسة استطالعيةللصح 

اسراء وعد هللا 

قاسم / علي نزار 

 محفوظ

1/11  /2122  

 
15/12 /2122 

58. 5

1 

تعزيز االيصاء الواسع باعتماد ادارة عالقات الزبون 

ية وااللكترونية في الشركة العامة للصناعات الكهربائ

 في محافظة بغداد

)اسراء وعد هللا 

قاسم / وليد خالد 

 جمال

1  /11  /

2122 

 

1/1 /2123 

59. 5

2 

الواسع/ دراسة  امكانية تبني مداخل االيصاء

استطالعية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

 ي محافظة بغدادوااللكترونية ف

اسراء وعدهللا 

قاسم / وليد خالد 

 جمال

11/11 /

2122 
11/1 /2123 

دراسة مقارنة في اليقضة الذهنية بين العبي بعض    .61

االلعاب الفردية والجماعية من منتخبات كليات جامعة 

 الموصل.

م.د. نادية طالب 

 نوري 
1/ 9 / 2022 9 / 9 / 2023 

دراسة تتبعية التجاهات طلبة قسم التربة البدنية وعلوم   .61

الرياضة في كلية التربية االساسية نحو العمل في مهنة 

 التدريس

م.د. نادية طالب 

 نوري
1/ 9 / 2022 9 / 9 / 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 الحلقات الدراسية -5
 تاريخ عقد الحلقة التدريسي المكلف الدراسيةعنوان الحلقة  ت

1 
 2023 / 1 / 3 د. سلطان عبدالرحمن فتحي الجامعة الخضراء المستدامة
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 تاريخ عقد الحلقة التدريسي المكلف الدراسيةعنوان الحلقة  ت

2 
د. محمود خليف خضير  الحجاج في سورة الفيل 

 2023 / 12 /1 الحياني

3 
 2023 / 12 / 8 فرقد حامد عبدالرحيمد. التحديثات االخيرة في منصات التعليم االلكتروني

4 
 2023 / 2 /6 وليد احمد سليمان د. العقوبات االقتصادية االنفرادية

5 
د. محمود خليف خضير  االدارة البيولوجية 

 الحياني 

12/ 5 / 2022 

6 

The difficulties that face the 

researchers in writing an English 

essay  

ايناس يونس مصطفى محمد 

 الفخري 

14 / 4 / 2023 

7 
 5/12/2122 نبأ مؤيد عبد الحسين الطائيد. السخاء التنظيمي 

 

8 multi-class stroke diseases using AI  2022 / 11 / 11 د.احمد صبيح يوسف 

9  
أ.م. ضحى خالد عبدالرحمن  هرم بلوم الرقمي

 صديق المالح

12 / 5 / 2022 

10 
 2023 / 5 / 32 اثير حسو اسحق كجود. التحول الرقمي للجامعات 

11 
 2023 / 1 / 15 حارث اكرم حمدون د. اساسيات كتابة البحث

12 
 2023 / 2 / 16 د. رضوان يوسف صديق  الذكاء االصطناعي 

13 
استخدام اساليب الذكاء االصطناعي لدع نظم 

 التصنيع الحديثة

 2123/  5/  2 اسراء وعدهللا 

 

 

 المستجدات العلمية   -6
 تاريخ عقد الجلسة المكلف التدريسي موضوع الجلسة ت

1 
هل تحفز اشعة الشمس هرمون السعادة لدى 

 البشر

 2022 / 10 / 5 د. سلطان عبدالرحمن فتحي

 2022 / 10 / 10 هبه عبدالسالم سعيد  البحث العلمي ودوره في جودة التعليم الجامعي 2

 2022 / 10 / 17 فرقد حامد عبدالرحيمد. الذكاء االصطناعي واستخداماته الطبية 3

4 
 2022 / 10 / 24 وليد احمد سليمان د. فلسفة القانون المرن

5 
 2022 / 11 / 1 د. محمد حمدان عدنان  الشمول المالي ودعم القطاع الخاص
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6 
ايناس يونس مصطفى محمد  الترجمة بين الماضي والحاضر والمستقبل 

 الفخري 

7 / 11 / 2022 

 2022 / 11 / 14 نور ضياء عزيز )سلسلة الكتل( blockchainمفهوم   7

8 
 2022 / 11 / 21 ريم قيس عبد الجبار  ALPR systemمستجدة علمية عن أنظمة 

9 
Human diseases in AI  2022 / 11 / 28 د.احمد صبيح يوسف 

10 
أ.م. ضحى خالد عبدالرحمن  كيفية عمل السحابة االلكترونية 

 صديق المالح

1 / 12 / 2022 

11 
 2022 / 12 / 5 اثير حسو اسحق كجود. انظمة االنتاج الحديثة : نظرة معاصرة

12 Lithiumms Batteries .2022 / 3 / 4 حارث اكرم حمدون د 

13 Business intelligence 2023 / 2 / 13 نور نبيل حازم 

14 
Multi-Objective Optimization   2023 / 1 / 16 د. رضوان يوسف صديق 

15 
دور القيادة التسويقية في تعزيز التصنيع 

 التحالفي

 2123/  2/  6 اسراء وعد هللا 

 

 

 

 الورش العلمية  -7

 الورش العلمية 

 العنوان تأريخ إقامتها التدريسي

د. سلطان عبدالرحمن 

 فتحي
 استراتيجية مواجهة الفساد االداري 2022 / 12 / 29

 االدارة الصحية 2023 / 1 / 3 هبه عبدالسالم سعيد 

 األشياءانترنت  2022 / 10 / 10 هبه عبدالسالم سعيد

 البحث العلمي وادوات اعداده 2022 / 3 / 11 هبه عبدالسالم سعيد

 مقارنة بين منصات التعليم االلكتروني المشهورة 2023 / 3 / 16 فرقد حامد عبدالرحيمد.

 Google Classroomطرق وضع اسئلة في منصة  2023 / 4 / 19 فرقد حامد عبدالرحيمد.

 الموازنة العامة للدولة  2022 / 4 / 21 وليد احمد سليمان د.

 قوانين انضباط الطلبة  2023 / 5 / 8 وليد احمد سليمان د.
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 قوانين الخدمة المدنية 2023 / 6 / 17 وليد احمد سليمان د.

ايناس يونس مصطفى 

 محمد الفخري 
24 / 6 / 2023 

اهمية تعلم اللغات وشمولية اللغة االنكليزية في العلوم 

 واالبحاث 

ايناس يونس مصطفى 

 محمد الفخري 
5 / 5 / 2023 Polysemy in English Language  

ايناس يونس مصطفى 

 محمد الفخري 
 تعددية المعنى في اللغة االنكليزية  4-10-2023

 نور ضياء عزيز

 
28-11-2023 

تاريخ  --المعرفة في التجارة االلكترونية  دور ادارة 

2-11-2122 

 نور ضياء عزيز

 
3-4-2022 

 --دور نظم المعلومات االستراتيجية في ادارة المعرفة

 2122 -11 -6بتاريخ 

 نور ضياء عزيز

 
  --االدارة االلكترونية كأداة لتفعيل ادارة المعرفة 2122 -12 -4

نبأ مؤيد عبد الحسين 

 الطائي
 الثقافة التنظيمية  ٢٠٢٢/ ١١/  ٣

 2123/  2/  2 ريم قيس عبد الجبار 
ورشة تدريبية تستهدف فئة الدراسات العليا في إجراء 

 تسليم الرسائل

 القيادة في تحقيق التنمية المستدامة  2122/  11/ 1 حارث حسين علي 

 2122/  11/  26 حارث حسين علي

االرشاد والتوجيه التربوي ضرورة من ضرورات 

 التعلم والتعليم 

 

 2123/  3/  4 حارث حسين علي
 اساليب االرشاد المعرفي والنفسي لدى الطلبة 

 

 2123/  5/  5 حارث حسين علي
 الدعم النفسي للطلبة وسبل التطبيق

 

 2122/  12/  22 د.احمد صبيح يوسف 
 التقنية االدارية بناء المستوع الرقمي:الكلية

 

 2123/  2/  25 د.احمد صبيح يوسف 
 المكتبة الرقمية: الكلية التقنية االدارية

 

 2122/  1/  14 د.احمد صبيح يوسف 
برنامج اتمتة وثائق التخرج :الكليةالتقنية االدارية 

 الموصل

 2122/  11/  17 د.احمد صبيح يوسف 
على التصانيف العالمية للجامعات  الرقمن في التاثير

 العراقية

 تسويق النتاجات البحثية 2122/  11/  29 اثير حسو اسحق كجود.

 حاضنات االعمال في الجامعات  2123/  8/  8 اثير حسو اسحق كجود.

 البحوث االكادمية الرائدة  وفرص  االستثمار  2123/  1/  19 اثير حسو اسحق كجود.

 متطلبات الثورة الصناعية الرابعة  2123/  2/  16 حسو اسحق كجو اثيرد.

 College data for Twitter 2123/  2/ 21 حارث اكرم حمدون د.

 Data Warehouse 2122/  12/  5 نور نبيل حازم

 Fuzzy Logic (FL) 2123/  4/  11 د. رضوان يوسف صديق 

 Free dynamic schema optimization 2123/  4/  19 د. رضوان يوسف صديق 
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algorithm (FDS) 

  Genetic Algorithm (GA) 2123/  5/  16 د. رضوان يوسف صديق 

د. محمود خليف خضير 

 الحياني 
 مراسالت اللغة العربية  2122/  11/  24

د. محمود خليف خضير 

 الحياني
 االفعال االنجازية في العمل االدارية  2123/  3/  23

محمود خليف خضير د. 

 الحياني
 االسلوب المؤدب في اخالقيات االعمال   2122/  11/  23

 األشياءانترنيت  2123/  4/  4 اسراء وعد هللا 

   

 

 

 الترقيات العلمية  -8

  العدد المخطط للترقية حسب اللقب العلمي عدد المستحقين للترقية خالل العام الدراسي 

 أستاذ
أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 أستاذ المجموع

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 المجموع

 7 9  18 3 6 9  18 

 

 

 الندوات العلمية لألقسام-9

 مكان إقامتها تاريخ إقامتها عنوان الندوة

 الكلية التقنية االدارية الموصل  2022 / 9 / 16 اثر ذكاء االعمال في تنمية راس المال البشري

 الكلية التقنية االدارية الموصل 2022 / 9 / 22 الشريعة والقانون حقوق المرأة بين

 الكلية التقنية االدارية الموصل 2123/  4/  16ــ  15 استراتيجيات التعليم الرقمي

 الكلية التقنية االدارية الموصل 2022 / 9 / 27 الية  االختبارات في منصات التعليم االلكتروني

 الكلية التقنية االدارية الموصل 2022 / 10 / 30 التعايش السلمي من منظور القانون الدولي 

 الكلية التقنية االدارية الموصل 2022 / 12 / 29 خدمات الصيرفة االسالمية

 الكلية التقنية االدارية الموصل 2023 / 3 / 12 التعليم التقني وطرق تطوير مدخالته 

الحكومة اإللكترونية : الواقع و مشاكل التطبيق في 

 العراق 
 الكلية التقنية االدارية الموصل 8-2-2123
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 الكلية التقنية االدارية الموصل ٢٠٢٣/  ٤/  ٣   التوجه نحو التحول الرقمي . 

 الكلية التقنية االدارية الموصل 2123/  4/  1 الرقمنة:االداوت والطرق 

 الكلية التقنية االدارية الموصل 2123/  5/  23 االلكترونياالبتزاز 

 الكلية التقنية االدارية الموصل 2123/  4/  4 المشاريع الرائدة ودورها في بناء االقتصاد

 الكلية التقنية االدارية الموصل 2123/  1/  12 ادارة االزمات في عصر الرقمنة 

Social media in marking 23  /2  /2123 الكلية التقنية االدارية الموصل 

الخوارزمية  الجينية و خوارزمية التشابهة 

 واالختالف 
 الكلية التقنية االدارية الموصل 2123/  4/  4

 2122/  9/  25 االنسان الرقمي 
الكلية التقنية االدارية الموصل 

 مشتركة مع جامعة منويه تونس 

دور منظومات العالقات العامة في تحقيق اهداف 

 مؤسسات التعليم العالي جامعة قطر انموذجا 
23  /11  /2122 

الكلية التقنية االدارية الموصل 

 مشترك مع جامعة قطر 

 الكلية التقنية االدارية الموصل  2123/ 6/  23 تحسين جودة حياة العمل

 

 دورات التعليم المستمر -10

 الدورةأسم  ت

اسم مدير 

 تاريخ إقامتها الدورة
مدة 

 الدورة

عدد 

المشاركين 

 المخطط

1   
 التعددية واثرها على المجتمع

د. سلطان 

عبدالرحمن 

 فتحي

 2123/  1/  6ــ  2
5 10 

 ms projectأساسيات برنامج  2
هبه عبدالسالم 

 سعيد 

 

8-6/3/2023 3 10 

3 
هبه عبدالسالم  فن االدارة والقيادة ومهارات االتصال

 سعيد 
19-15/5/2023 5 10 

4 
مقارنة بين المكونات المادية والمكونات 

 البرمجية في الحاسوب

فرقد حامد د.

 عبدالرحيم

 
8-4/9/2023 5 10 

5 
وليد احمد د. ضمانات التحقيق االداري 

6-2/10/2023 5 15 
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 سليمان 

 

6 

 الترقية والترفيع في قانون الخدمة المدنية

 

احمد  وليدد.

 سليمان 

 
24-20/11/2023 5 10 

د.وليد احمد  مكونات النظام المالي في العراق  7

 سليمان
8-4/12/2023 5 10 

8 
English Language teaching   ريم قيس عبد

 الجبار 
22-18/12/2023 5 10 

9 
دورة نظم المعلومات االدارية واهميتها 

 في اتخاذ القرار. 

حارث حسين 

 علي 

 

16- 21- 11- 

2123 

 

5 11 

11 
دورة تدريبية في تصميم المواقع 

 htmlاإللكترونية باستخدام 

د.احمد صبيح 

 يوسف 
/  1/  12ــ  8

2123 
5 11 

11 how to use Latex 

أ.م. ضحى 

خالد 

عبدالرحمن 

 صديق المالح

 

/  1/  26ــ  22

2123 
5 11 

 االتجاهات الحديثة لالعمال 12
اثير حسو د.

 اسحق كجو

 

 11 5 2123/  2/  9ــ  5

13 How to use LATEX 
حارث اكرم د.

 حمدون 

 

/  3/  23ـ  19

2123 
5 11 

14 Dart programming language نور نبيل حازم 

 
 11 5 2123/  3/  9ـ  5

 دورة متقدمة في اكسل 15
د. رضوان 

 يوسف صديق 

 

/  6/  15ـ  11

2123 
5 11 

16 
الصناعة )نظم التصنيع الحديثة في ظل 

 الخامسة(

اسراء وعدهللا 

 11 5  2123/  2/  11    قاسم   

17 
اليقضة االستراتيجية ودورها في تحقيق 

 االبداع التقني

اسراء وعدهللا 

 11 5 2123/  3/  11 قاسم   

اسراء وعدهللا  الهندسة البشرية في تحسين جودة العمل 18

 قاسم   
 11 5 2123/  5/  5ـ  1

 

 الدراسات التطويرية -11

 المكلفون بإعداد الدراسة عنوان الدراسة
تاريخ تقديمها إلى 

 المجموعة اإلستشارية
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   ال يوجد

 

 األفالم العلمية-12
 الصف المستفيد تاريخ عرضة عنوان الفلم العلمي

   الطاقة النظيفة     

   االستثمار في  جمع البيانات   

 

 

 الندوات التربوية-13
 الصف المستفيد تاريخ الندوة موضوع الندوة ت

1 
ارشادات طالبية عن مضار 

 التدخين والمخدرات
 مراحل اربعة   15/1/2023

 

 الزيارات العلمية  -14

 المالحظات  تاريخ الزيارة  مكان الزيارة)الجهة المخطط لزيارتها(  ت

1- 
 كافة المراحل 2022 / 12 / 3 دائرة صحة نينوى

 كافة المراحل 2023 / 4 / 3 االلبانمعمل   -2

 كافة المراحل 2023 / 1 / 4 زيارة الى معمل البان الموصل 3

4 
 زيارة علمية لدائرة الكهرباء 

 زيارة علمية في إحدى جامعات اإلقليم
 كافة المراحل 2023 / 2 / 2

 كافة المراحل 2023 / 3 / 3 بعض المدارس الثانويه 5

6 
وكليات الجامعات التقنية في مدارس المحافظة 

 بغداد وكركوك
 كافة المراحل 2023 / 22 / 5

 كافة المراحل 2023 / 6 / 6 البنك المركزي 7

 كافة المراحل 2022 / 9 / 12 زيارة عةمية إلى الكلية التقنية االدارية دهوك 8

 كافة المراحل 2023 / 5 / 5 بلدية الموصل  9

11 
دهوك، شركة النبأ، مكتب موصل سبيس، معهد 

 شركة المحطة
 كافة المراحل 2023 / 4 / 2

 كافة المراحل 2023 / 4 / 3 محافظة نينوى 11
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12 
المعهد التقني في  ----الكلية التقنية الهندسية 

 دهوك 
 كافة المراحل 2023 / 8 / 6

13 
الجاهزة في حي  زيارة لمعمل الولدي لأللبسة

 المنصور / الموصل
 كافة المراحل  2123/  4/  2

 

 

 المشاركة في الدورات التدريبية  -15

 التدريسيين-أ

 ت 
أسماء التدريسيين 

 المرشحين 
 الجهة المنظمة للدورة  موعد إقامة الدورة اسم الدورة 

 د. سلطان عبد الرحمن  1
دورة التعددية 

 المجتمعية
17 / 10 / 2022 

قسم تقنيات االدارة 

 االلكترونية

 2022 / 10 / 18 االسعافات االولية  نبا مؤيد د. 2
قسم تقنيات االدارة 

 االلكترونية

 نور ضياء  3
االتجاهات الحديثة 

 لالعمال
1 / 11 / 2023 

قسم تقنيات االدارة 

 االلكترونية

 

 فنيين: ال يوجد-ب

 اداريين: ال يوجد-ج
 

 بحوث الطلبة المتميزة-16 
 ت

 عنوان البحث 
عدد الطلبة 

 المكلفين 
 تاريخ اإلنجاز المشرفأسم 

    اليوجد 1

 

 

 حلقات وفعاليات طالبية-17
 

 عنوان الحلقة 
عدد الطلبة 

 المكلفين 
 تاريخ اإللقاء أسم المشرف

    اليوجد 1

 

 

 مجاالت المساهمة في االنفتاح على المجتمع-18
 

 النشاطات العلمية -أ

 تفرغ تدريسيين استشارة فنية  محاضرة أو حلقة دراسية  براءات االختراع 
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االسم 

المخطط 

أو 

 المسجل

تاريخ 

اإلنجاز 

 المخطط

المو

ضو

 ع

 التاريخ 
الجهة 

 المستفيدة 
 التاريخ  نوعها 

الجهة 

 المستفيدة 

أسم 

 التدريسي 

المكان 

وجهة 

 التفرغ

 

 اليوجد

 

       

  

 

  النشاطات اإلنتاجية-ب

 ت

 الطبية 
اإلنتاج الزراعي 

 والحيواني 
 نشاطات  تكنولوجية  استشارات إدارية 

 التاريخ  نوع النشاط
نوع 

 النشاط 
 التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط  التاريخ 

   

  

استشارة من قبل طلبة 

الدراسات العليا عن 

 االستبيانات  

 

استشارة من قبل 

طلبة الكلية)من 

غير قسم تقنيات 

االدارة 

اإللكترونية ( عن  

 مواضيع علمي 

 

 

 النشاطات الفنية-ج

 النشاطات الفنية 
المعارض والنشاطات 

 العلمية 
 النشاطات الرياضية  النشاطات الثقافية 

 التاريخ نوع النشاط 
نوع 

 النشاط 
 التاريخ

نوع 

 النشاط 
 التاريخ  نوع النشاط  التاريخ

     غير محدد حفلة تعارف
دورة كرة 

 قدم
 غير محدد

 

 المجدولةالساعات االسبوعية -19
 ع.س ن.س السنة

 14 11 السنة االولى

 11 12 السنة الثانية

 15 11 السنة الثالثة

 13 13 السنة الرابعة

 

 اليوجد -الكتب المنهجية والمساعدة :-20
 

 اليوجد -انجازات المكتب االستشاري:-21
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 الجامعة التقنية الشمالية

 الكلية التقنية االدارية / الموصل

 العلمية السنويةالخطة 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 للعام الدراسي

 2122- 2123 

 

 

 

 

 
 

 اللقب -المالك التدريسي حسب الشهادة -1
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 ت االسم الشهادة اللقب العلمي المالحظات

 1 نوال يونس محمد دكتوراه استاذ 

 2 سلطان احمد خليف دكتوراه استاذ 

 3 ماجد محمد صالح دكتوراه استاذ مساعد 

 4 احمد سليمان محمد دكتوراه استاذ مساعد 

 5 نبال يونس محمد دكتوراه أستاذ مساعد 

 6 رأفت عاصي حسين دكتوراه استاذ مساعد 

 7 فاطمة جعفر حبيب دكتوراه استاذ مساعد 

 8 علي غانم أيوب دكتوراه استاذ مساعد 

 9 مجيد حميد مجيد دكتوراه استاذ مساعد 

 10 وجدان حسن حمودي دكتوراه مدرس 

 11 احمد حامد صالح ماجستير مدرس 

 12 هبة محمد حسين ماجستير مدرس 

 13 فارس صالح نجم ماجستير مدرس  

 14 عادل عبدهللا عزيز ماجستير مدرس 

 15 حربية عبدو عمر ماجستير مدرس مساعد 

 16 محمد نجيب صالح ماجستير مدرس مساعد 

 17 جاسم محمد محمد ماجستير مدرس مساعد 

 18 محمود شعبان خضر ماجستير مدرس مساعد 

 19 حنان مصطفى علي  دبلوم عالي مدرس مساعد 

 20 عامر مقبل عبدالحميد بكالوريوس مدرس مساعد 

 21 ريم إبراهيم جاسم ماجستير مدرس مساعد عقد وزاري

 22 غادة نافع صديق ماجستير مدرس مساعد عقد وزاري

 23 خالد إسماعيل ابراهيم دكتوراه مدرس عقد وزاري

 24 نور ساطع امين ماجستير مدرس مساعد عقد وزاري

 

 المالك الفني -2

 المالحظات  العنوان الوظيفي الشهادة أسماء الفنيين   ت 

  مبرمج اقدم بكالوريوس فرح عبد الباسط 1

  م.ر. مبرمجين بكالوريوس محمد جالل سعد  2

  عقد وزاري دبلوم تقني يقضان سالم محمد 3

 

 

 

 

 

 االداريون -3

 المالحظات  اللقب الوظيفي الشهادة أسماء اإلداريين   ت 
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/ /    

 

 بحوث التدريسيين )الخطة البحثية( -4
 عنوان البحث ت

 تاريخ المباشرة أسماء الباحثين
تاريخ 

 اإلنجاز

اثر رفاهية القائد على تنوع االستجابات السلوكية   .1

العاملين دراسة استطالعية آلراء عينة من لدى 

 المالكات الوظيفية في مديرية تربية نينوى

ا.د. سلطان احمد 

 خليف النوفل

الباحث عمار علي 

 سالم

31/8/2122 1/9/2123 

أولويات القيادة اإلدارية من وجهة نظر عينة من   .2

 رؤساء األقسام العلمية في جامعة الموصل

ا.د. سلطان احمد 

 النوفلخليف 

الباحثة صفاء 

 صالح فتحي

31/8/2122 1/9/2123 

3.  

السخاء التنظيمي وانعكاساته على التماسك بين 

العاملين دراسة آلراء عينة من القيادات في مديرية 

 الطرق والجسور

ا.د. سلطان احمد 

 خليف النوفل

م.د. نبأ مؤيد 

 الطائي

م.م. محمود شعبان 

 خضر البدراني

31/8/2122 1/9/2123 

اليقظة الريادية مدخالً الحتواء تحديات البيئة   .4

التنظيمية دراسة تشخيصية تحليلية في شركة 

 كورك تيلكوم لالتصاالت

ا.م.د. احمد سليمان 

 الجرجري

31/8/2122 1/9/2123 

تشخيص واقع اليقظة الريادية في شركة كورك   .5

 تيلكوم لالتصاالت

ا.م.د. احمد سليمان 

 الجرجري

31/8/2122 1/9/2123 

6.  Business intelligence and its role in 

achieving sustainable performance - 

an exploratory study of the opinions of 

a sample of Administrative leaders in 

Asiacell Telecom in Iraq 

الباحثة مها عباس 

 محمد

ا.م.د. نبال يونس 

 محمد

31/8/2022 1/9/2023 

اسهام التصنيع باالستجابة السريعة في تحقيق   .7

دراسة استطالعية آلراء عينة  –التفوق التشغيلي 

من العاملين في الشركة العامة لصناعة االثاث 

 المنزلي

 م. هبه محمد حسين

ا.م. اسراء وعدهللا 

 قاسم

31/8/2122 1/9/2123 

دراسة  6Rاالستهالك المستدام مدخل لدعم تقانة   .8

 نشائيةالشركة العامة للصناعات اال استطالعية في

 م. هبه محمد حسين

م. ايمان احمد 

 صالح

31/8/2122 1/9/2123 

االبتكار االخضر مدخال لتعزيز االنتاج المستدام:   .9

 دراسة تحليلية في مجموعة كرونجي

م.د. وجدان حسن 

 حمودي

م.د. اثير حسو 

 اسحق

31/8/2122 1/9/2123 
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 عنوان البحث ت
 تاريخ المباشرة أسماء الباحثين

تاريخ 

 اإلنجاز

وانعكاساتها على  تقانة المعلومات واالتصاالت  .10

 ممارسات إدارة الموارد البشرية

دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في 

 مديرية بلدية الموصل

د. فاطمة جعفر 

 حبيب

الباحث حسان 

 مازن عبدهللا

31/8/2122 1/9/2123 

تشخيص أبعاد تقانة المعلومات واالتصاالت _   .11

 دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في

 لمديرية بلدية الموص

د. فاطمة جعفر 

 حبيب

الباحث حسان 

 مازن عبدهللا

31/8/2122 1/9/2123 

 تشخيص ممارسات إدارة الموارد البشرية  .12

دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في 

 مديرية بلدية الموصل

د. فاطمة جعفر 

 حبيب

الباحث حسان 

 مازن عبدهللا

31/8/2122 1/9/2123 

الوالء التنظيمي في دعم إدارة امن دور   .13

المعلومات/ دراسة استطالعية في البنك المركزي 

 / فرع الموصلالعراقي

م.عادل عبدهللا 

 عزيز

31/8/2122 1/9/2123 

 : العالقة واألثراالبداع التكنولوجيوالقيم التنظيمية   .14

/ دراسة استطالعية في الشركة العامة لصناعات 

 النسيج والجلود/ الموصل

م.عادل عبدهللا 

 عزيز

31/8/2122 1/9/2123 

استراتيجيات التصنيع األخضر مدخالً لتحقيق   .15

التفوق التنافسي / دراسة مسحية في الشركة العامة 

لصناعة السمنت العراقية / معاونية السمنت 

 الشمالية .

د. رافت عاصي 

 حسين

31/8/2122 1/9/2123 

رأس المال أساليب إدارة االزمات مدخالً الستثمار   .16

البشري / دراسة استطالعية آلراء المدراء في 

عينة من الشركات الصناعية العاملة في محافظة 

 نينوى

د. رافت عاصي 

 حسين

31/8/2122 1/9/2123 

م.م. محمد نجيب  األمن الغذائي في العراق و األوضاع الراهنة  .17

 صالح

31/8/2122 1/9/2123 

إرتفاع اسعار النفط لمباشرة في الدوالر و آثاره ا  .18

 دول الخليج العربي انموذجا/

م.م. محمد نجيب 

 صالح

أ.م.د. فدوة علي 

 العبد

31/8/2122 1/9/2123 

دور تقانة المعلومات واالتصاالت في تحقيق   .19

النضج الوظيفي/ دراسه استطالعية في ديوان 

 محافظة نينوى

ا.د. نوال يونس 

 محمد

31/8/2022 1/9/2023 

ابعاد النضج الوظيفي  /دراسة وصف وتشخيص   .20

 استطالعية في ديوان محافظة نينوى

ا.د. نوال يونس 

 محمد

31/8/2022 1/9/2023 

ا.م.د. علي غانم  الجوانب القانونية لعمل الروبوت المصرفي  .21

 ايوب

31/8/2022 1/9/2023 
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 عنوان البحث ت
 تاريخ المباشرة أسماء الباحثين

تاريخ 

 اإلنجاز

22.  Enhacment Image based on wavelet 

transform and gamma correction 

strategy 

م. احمد حامد 

 صالح

31/8/2022 1/9/2023 

إدارة االبتكار في المشاريع العمالقة حسب التغيير   .23

 البرمجي الممنهج

د. خالد إسماعيل 

 ابراهيم

31/8/2022 1/9/2023 

24.  Contributions of leadership styles to 

digital transformation  An exploratory 

study of the opinions of a sample of 

administrative leaders at the Northern 

Technical University    

ا.م.د. نبال يونس 

 محمد

م.م. حربية عبدو 

 عمر

م. عادل عبدهللا 

 عزيز

31/8/2022 1/9/2023 

القيادة الملهمة وأثرها في تحقيق النجاح التنظيمي: "  .25

دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات االدارية 

 " في مديرية تربية محافظة نينوى

م.م. محمد جاسم 

 محمد

31/8/2022 1/9/2023 

"دور جودة حياة العمل في تحقيق الصحة   .26

من التنظيمية: دراسة استطالعية آلراء عينة 

االفراد العاملين في الشركة العامة لتوزيع كهرباء 

 الشمال/ فرع توزيع كهرباء مركز نينوى "

م.م. محمد جاسم 

 محمد

31/8/2022 1/9/2023 

"القيادة االخالقية ودورها في الحد من االستنزاف   .27

الشعوري للعاملين: دراسة استطالعية آلراء عينة 

ي بعض كليات من العاملين في القيادات االدارية ف

 جامعة الموصل "

م.م. محمد جاسم 

 محمد

31/8/2022 1/9/2023 

28.  Diagnosing the dimensions of 

business intelligence-An exploratory 

study of the opinions of a sample of 

administrative leaders in Asiacell 

Telecom in Iraq 

 

ا.م.د. نبال يونس 

 محمد

عباس  الباحثة مها

 محمد

31/8/2022 1/9/2023 

االتصاالت التسويقية المتكاملة وانعكاساتها على   .29

الحصة السوقية دراسة استطالعية آلراء عينة من 

المديرين في شركة كورك لالتصاالت المتنقلة في 

 محافظتي نينوى واربيل

م.م. محمود شعبان 

 خضر البدراني

م.م. احمد خالد 

عبدالرحمن 

 السبعاوي

31/8/2022 1/9/2023 

توظيف القدرات االستراتيجية في إدارة االزمات   .30

دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في 

 شركة اسياسيل لالتصاالت المتنقلة في العراق

م.م. محمود شعبان 

 خضر البدراني

31/8/2022 1/9/2023 

الذكاء التنظيمي وانعكاسه على السمعة التنظيمية   .31

استطالعية آلراء عينة من رؤساء األقسام دراسة 

 في جامعة الموصل

م.م. احمد خالد عبد 

 الرحمن السبعاوي

م.م. محمود شعبان 

 خضر البدراني

31/8/2022 1/9/2023 
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 عنوان البحث ت
 تاريخ المباشرة أسماء الباحثين

تاريخ 

 اإلنجاز

الضغوط التنافسية مدخالً إلثارة التفكير اإلبداعي   .32

 للعاملين

م.م. محمود شعبان 

 خضر البدراني

 

31/8/2022 1/9/2023 

م.م. محمود شعبان  االستراتيجية مدخالً لتحقيق التفوق التنافسياليقظة   .33

 خضر البدراني

31/8/2022 1/9/2023 

م.م. نور ساطع  أهمية تعزيز ثقافة الوعي المالي لألسرة  .34

 امين

31/8/2022 1/9/2023 

ادارة الموارد البشرية الخضراء واثرها    .35

 على التصنيع المستدام

نشوان محمد عبد 

 العالي 

 ريم ابراهيم جاسم

31/8/2022 1/9/2023 

دور القيادة الديمقراطية في تعزيز االستقامة   .36

 التنظيمية

م.م. محمود شعبان 

 خضر البدراني

م.م. سارة سمير 

 بشير

31/8/2022 1/9/2023 

تحسين تخطيط االنتاج باستخدام نظام التصنيع   .37

 الهجين / دراسة حالة في الشركة العامة لاللبسة

  الجاهزة في الموصل

م.د. هبة محمد 

 حسين

31/8/2022 1/9/2023 

 

 

 الحلقات الدراسية -5

 التدريسي المكلف عنوان الحلقة الدراسية ت
تاريخ عقد 

 الحلقة

 21/11/2122 ا.د. سلطان احمد خليف التنافس األخالقي بين المنظمات 1

  ا.م.د. احمد سليمان العدسات االستراتيجية ودورها في رصد البيئة الخارجية 2

3 
دان حسن جم.د. و العمل الجماعي وروح الفريق

 حمودي
 

  د. فاطمة جعفر حبيب السخاء البيئي والتصحر الوظيفي 4

5 
 أ. الجودة المستدامة مدخالً لتحسين واقع الصناعة العراقي.

 ب. تفعيل االعمال االلكترونية في أداء المهام اإلدارية

  د رافت عاصي حسين

  م.م. محمد نجيب التضخم النقدي 6

  ا.د. نوال يونس  دور اليقضة االستراتيجية في تعزيز النضج الوظيفي 7

8 
 دور قانون الشركات في خدمة المجتمع. - أ

 اثر افالس المصرف على حقوق المودعين  - ب

  د. علي غانم ايوب

  غادة نافعم.م.  اثر تكنولوجيا المعلومات على السياحة االلكترونية  9

  د. نبال يونس محمد المنظمات االفتراضية/التعريف/الخصائص/االنواع 10

  م. احمد حامد تحسين الصور الرقمية 11

  م.م. محمد جاسم محمد القيادة المستدامة 12

13 
ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى العاملين في المنظمات 

 العراقية

م.م. محمود شعبان 

 خضر

 

  م.م. ريم إبراهيم جاسم حرب العصابات التسويقية استراتيجية 14
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 المستجدات العلمية   -6

 التدريسي المكلف موضوع الجلسة ت
تاريخ عقد 

 الجلسة

 4/1/2123 ا.د. سلطان احمد خليف حركية راس المال المعنوي في منظمات االعمال 1

  ا.م.د. احمد سليمان االيدلوجية التنظيمية ودورها في رسم مستقبل المنظمات 2

3 
، التصنيع القابل لالسترداد، التصميم للتصنيع  6Rتقنية 

 والتجميع

  م. هبه محمد حسين

  د. وجدان حسن الجودة المدركة 4

  د. فاطمة جعفر حبيب المناعة التنظيمية واالنغماس الوظيفي 5

  د رافت عاصي تفعيل اساليب االنتاج الحديثة المعتمدة في العراق 6

  د علي غانم ايوب التأمين من اضرار الذكاء االصطناعي 7

  م.م. محمد جاسم محمد القيادة الرقمية 8

  م.م. محمود شعبان خضر حاضنات االعمال 9

  م.م. نور ساطع امين اساسيات الوعي المالي 10

  د. نبال يونس محمد نظافة الذات مدخال لفاعلية القرارات 11

 

 الورش العلمية  -7

  الورش العلمية 

  العنوان تأريخ إقامتها التدريسي

 1 السلوك النظيف 8/11/2122 ا.د. سلطان احمد خليف

ا.م.د. احمد سليمان 

 الجرجري

 2 استراتيجيات المحيط األزرق 

مؤشرات قياس االداء في المنظمات الصناعية   م. هبه محمد حسين

 واالنتاجية

3 

 4 الضياعات السبعة في بيئة العمل  حسين م. هبه محمد

 5 التسويق المستدام  د. وجدان حسن حمودي

 د. نبال يونس محمد

 م.م. محمود شعبان خضر
 

ادارة االعمال االلكترونيه وعالقتها بالتجاره 

 االلكترونية والتسويق االلكتروني

6 

 7 نظم دعم القرار  م. عادل عبدهللا

 8 وخطوات رفع جودة التعليم في العراقاساليب   د رافت عاصي

 9 العولمة االقتصادية  م.م. محمد نجيب 

 10 كيف تجيب على اسئلة المقابله  ا.د. نوال يونس

قراءة في التعديل االول لقانون هيئة النزاهة  - أ  د. علي غانم ايوب

 .2111( لسنة 31رقم )

11 
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  الورش العلمية 

  العنوان تأريخ إقامتها التدريسي

( لسنة 31قراءة في قانون التضمين رقم ) - ب

2115 

 12 البطالة واثرها على الفرد والمجتمع  م.م. غادة نافع

 13 تحقيق التوازن إدارة المال العام  م.م. نور ساطع امين

 14 كبس الصور الرقمية    م. حامد صالح

 15 إدارة االبتكار في النظام اإلداري الموحد  د. خالد اسماعيل إبراهيم 

وتوظيفه في انترنت االشياء   د. نبال يونس محمد

 التعليم/المبررات/المجاالت/التحديات

16 

إستراتيجية ادارة الصراع التنظيمي في المنظمات   م.م. محمد جاسم محمد

 العراقية

17 

االستجابة االستراتيجية ودورها في الحد من التكاسل   م.م. محمود شعبان خضر

 الوظيفي

18 

 

 الترقيات العلمية  -8

 العدد المخطط للترقية حسب اللقب العلمي  عدد المستحقين للترقية خالل العام الدراسي 

 أستاذ
أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 أستاذ المجموع

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 المجموع مساعد

 9 ال يوجد 3 3 3 8 ال يوجد 3 3 2

 

 الندوات العلمية لألقسام-9

 عنوان الندوة
اسم التدريسي 

 المكلف
 مكان إقامتها تاريخ إقامتها

 ألمنظمات االخالقية

ا.م.د. احمد 

سليمان 

 الجرجري

 الكلية التقنية اإلدارية موصل 

 الرقمي التعليم استراتيجيات
ا.م.د. نبال 

 يونس محمد
 الكلية التقنية اإلدارية موصل 

 دورات التعليم المستمر -10

 إقامتهاتاريخ  اسم مدير الدورة أسم الدورة ت
مدة 

 الدورة

عدد 

المشاركين 

 المخطط

1   
ا.د. سلطان احمد  أولويات القيادة

 خليف

 10 أسبوع 8/1/2123

2 
ا.م.د. احمد  أنماط معاصرة في القيادة االدارية

 الجرجري

 10 أسبوع 
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 إقامتهاتاريخ  اسم مدير الدورة أسم الدورة ت
مدة 

 الدورة

عدد 

المشاركين 

 المخطط

 10 أسبوع 13/2123 م. هبه محمد حسين مفاهيم حديثة في التنمية المستدامة 3

 10 أسبوع 22/2/2123 د وجدان حسن البحث العلميخطوات منهجية  4

 10 أسبوع 9/4/2123 د وجدان حسن مهارات ادارة الوقت 5

6 
د. فاطمة جعفر  كيفية تحرير الكتب الرسمية

 حبيب

 10 أسبوع 

7 
االدارة الفوضوية وانعكاساتها على 

 المنظمات

 10 أسبوع  د. نبال يونس محمد

8 
اإلدارية على انعكاس نظم المعلومات 

 األداء التنظيمي

م. عادل عبدهللا 

 عزيز

 10 أسبوع 1/2/2123

9 
انظمة االنتاج الحديثة وسبل تحقيقها في 

 واقع الصناعة العراقي

د. رافت عاصي 

 حسين

 10 أسبوع 15/3/2123

10 
اإلدارة الذاتية وانعكاسها على واقع 

 الخدمة الصحية

د. رافت عاصي 

 حسين

 10 أسبوع 21/5/2123

11 
م.م. محمود شعبان  مفاهيم واساسيات التفاوض الفعال

 خضر

 10 أسبوع 1/4/2123

12 
م.م. محمد نجيب  أخالقيات العمل الوظيفي

 صالح

 10 اسبوع 

13 
م.م. محمد نجيب  أساسيات التنمية االقتصادية

 صالح

 10 أسبوع 

14 
اعتبارات التخطيط  السليم للمسار 

 الوظيفي

ا.د. نوال يونس 

 محمد

 10 أسبوع 19/4/2123

15 
لمركز القانوني للموظف المضمن وفق 

 احكام قانون التضمين

 10 أسبوع  د. علي غانم ايوب

 10 أسبوع 11/5/2123-7 د. علي غانم ايوب الكفالة القانونية في مجال الوظيفة العامة 16

17 
االقتصاد األخضر واثره على التنمية 

 المستدامة

 10 أسبوع 13/1/2123-8 غادة نافع

18 
اثر اإلدارة االلكترونية في تحسين أداء 

 المنظمة

-19 غادة نافع

23/5/2123 

 10 أسبوع

19 
اثر الرقابة االلكترونية على أداء 

 الموظفين المؤسسة  

 10 أسبوع 6/4/2123-2 غادة نافع

20 
م.م. محمد جاسم  إخالقيات المهنة في مكان العمل

 محمد

 10 أسبوع 5-9/2/2123

21 
االبعاد االقتصادية واالجتماعية للحوكمة 

 االلكترونية

 10 أسبوع  د. فدوة علي حسين

22 
االقتصاد المعرفي ودوره في التنمية 

 االقتصادية

 10 أسبوع 9/3/2123-5 د. فدوة علي حسين

23 
  Htmlتعلم اساسيات 

 

 10 أسبوع  م. احمد حامد صالح
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 إقامتهاتاريخ  اسم مدير الدورة أسم الدورة ت
مدة 

 الدورة

عدد 

المشاركين 

 المخطط

24 

-9بتاريخ  Accessاساسيات 

11/4/2122 

 

 10 أسبوع 11/4/2123-9 م. احمد حامد صالح

25 
مهارات تنمية التفكير االبداعي وحل 

 المشكالت

م.م. محمد جاسم 

 محمد

 10 أسبوع 7-11/5/2123

 

 

 الدراسات التطويرية -11

 المكلفون بإعداد الدراسة عنوان الدراسة
تاريخ تقديمها إلى 

 المجموعة اإلستشارية

 استحداث دراسة الدكتوراه
قسم تقنيات إدارة 

 االعمال
17  /9  /2020 

 استحداث فرع تقنيات إدارة االعمال الصحية
قسم تقنيات إدارة 

 االعمال
20  /11  /2021 

 

 

 األفالم العلمية-12
 الصف المستفيد تاريخ عرضة عنوان الفلم العلمي

تهيئة وتدريب العاملين على كيفية تنفيذ االعمال بشكل 

 الرابع 5/2123/  17 ناجح

 
  

 

 الندوات التربوية-13

 الصف المستفيد تاريخ الندوة موضوع الندوة ت

 المرحلة االولى والثانية 16/12/2023 ارشادات طالبية عامة 1

 

 الزيارات العلمية  -14

 المالحظات  تاريخ الزيارة  مكان الزيارة)الجهة المخطط لزيارتها(  ت

1 
للتعريف زيارة عدد من المدارس اإلعدادية 

 بالكلية
9/3/2123  

   زيارة الى شركة الموصل للحديد والصلب  2

   زيارة الى معمل البان الموصل 3

   زيارة الى مصنع األلبسة الجاهزة الموصل 4

5 
الشركة العامة لصناعة السمنت / معاونية 

 السمنت الشمالية
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 المالحظات  تاريخ الزيارة  مكان الزيارة)الجهة المخطط لزيارتها(  ت

   سد الموصل 6

   كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة أربيل 7

 زيارة الى شركة األثاث المنزلي الموصل 8
  

 منشأة الكندي  9
  

 spaceمؤسسة موصل   10
  

 

 المشاركة في الدورات التدريبية  -15

 

 التدريسيين-أ

 ت 
أسماء التدريسيين 

 المرشحين 
 اسم الدورة 

موعد إقامة 

 الدورة
 الجهة المنظمة للدورة 

قسم تقنيات ادارة  8/1/2123 أولويات القيادة عدد من المنتسبين 1

 االعمال

أنماط معاصرة في القيادة  عدد من المنتسبين 2

 االدارية

قسم تقنيات ادارة  

 االعمال

مفاهيم حديثة في التنمية  عدد من المنتسبين 3

 المستدامة

قسم تقنيات ادارة  13/2123

 االعمال

قسم تقنيات ادارة  22/2/2123 خطوات منهجية البحث العلمي عدد من المنتسبين 4

 االعمال

قسم تقنيات ادارة  9/4/2123 مهارات ادارة الوقت عدد من المنتسبين 5

 االعمال

قسم تقنيات ادارة   كيفية تحرير الكتب الرسمية عدد من المنتسبين 6

 االعمال

االدارة الفوضوية وانعكاساتها  عدد من المنتسبين 7

 على المنظمات

 

 
قسم تقنيات ادارة 

 االعمال

انعكاس نظم المعلومات  عدد من المنتسبين 8

 اإلدارية على األداء التنظيمي

قسم تقنيات ادارة  1/2/2123

 االعمال

انظمة االنتاج الحديثة وسبل  عدد من المنتسبين 9

تحقيقها في واقع الصناعة 

 العراقي

15/3/2123 
قسم تقنيات ادارة 

 االعمال

الذاتية وانعكاسها على اإلدارة  عدد من المنتسبين 10

 واقع الخدمة الصحية

قسم تقنيات ادارة  21/5/2123

 االعمال

مفاهيم واساسيات التفاوض  عدد من المنتسبين 11

 الفعال

قسم تقنيات ادارة  1/4/2123

 االعمال

قسم تقنيات ادارة   أخالقيات العمل الوظيفي عدد من المنتسبين 12

 االعمال

قسم تقنيات ادارة   أساسيات التنمية االقتصادية عدد من المنتسبين 13
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 ت 
أسماء التدريسيين 

 المرشحين 
 اسم الدورة 

موعد إقامة 

 الدورة
 الجهة المنظمة للدورة 

 االعمال

اعتبارات التخطيط  السليم  عدد من المنتسبين 14

 للمسار الوظيفي

قسم تقنيات ادارة  19/4/2123

 االعمال

لمركز القانوني للموظف  عدد من المنتسبين 15

المضمن وفق احكام قانون 

 التضمين

 
قسم تقنيات ادارة 

 االعمال

الكفالة القانونية في مجال  من المنتسبين عدد 16

 الوظيفة العامة

قسم تقنيات ادارة  7-11/5/2123

 االعمال

االقتصاد األخضر واثره على  عدد من المنتسبين 17

 التنمية المستدامة

قسم تقنيات ادارة  8-13/1/2123

 االعمال

اثر اإلدارة االلكترونية في  عدد من المنتسبين 18

 المنظمةتحسين أداء 

قسم تقنيات ادارة  19-23/5/2123

 االعمال

اثر الرقابة االلكترونية على  عدد من المنتسبين 19

 أداء الموظفين المؤسسة  

قسم تقنيات ادارة  2-6/4/2123

 االعمال

أخالقيات المهنة في مكان  عدد من المنتسبين 20

 العمل

قسم تقنيات ادارة  5-9/2/2122

 االعمال

االبعاد االقتصادية  المنتسبينعدد من  21

واالجتماعية للحوكمة 

 االلكترونية

 
قسم تقنيات ادارة 

 االعمال

االقتصاد المعرفي ودوره في  عدد من المنتسبين 22

 التنمية االقتصادية

قسم تقنيات ادارة  5-9/3/2123

 االعمال

  Htmlتعلم اساسيات  عدد من المنتسبين 23

 

قسم تقنيات ادارة  

 االعمال

-9بتاريخ  Accessاساسيات  عدد من المنتسبين 24

11/4/2122 

 

9-11/4/2122 
قسم تقنيات ادارة 

 االعمال

مهارات تنمية التفكير  عدد من المنتسبين 25

 االبداعي وحل المشكالت

قسم تقنيات ادارة  7-11/5/2122

 االعمال

 

 فنيين: ال يوجد-ب

 اداريين: ال يوجد-ج

 
 بحوث الطلبة المتميزة-16 

 

 

 حلقات وفعاليات طالبية-17

 
 عنوان الحلقة 

عدد الطلبة 

 المكلفين 
 تاريخ اإللقاء أسم المشرف

 ت
 عنوان البحث 

عدد الطلبة 

 المكلفين 
 تاريخ اإلنجاز أسم المشرف

 / / / ال يوجد 1
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 2023/  4/  1 عدد من التدريسين 7 االحتفال بيوم العلم 1

2 / / / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاالت المساهمة في االنفتاح على المجتمع-18
 

 النشاطات العلمية -أ

 تفرغ تدريسيين استشارة فنية  محاضرة أو حلقة دراسية  براءات االختراع 

االسم 

المخطط 

أو 

 المسجل

تاريخ 

اإلنجاز 

 المخطط

المو

ضو

 ع

 التاريخ 
الجهة 

 المستفيدة 
 التاريخ  نوعها 

الجهة 

 المستفيدة 

أسم 

التدريس

 ي 

المكان وجهة 

 التفرغ

 

 اليوجد

 

/ / / / / / / / / 

 

 النشاطات اإلنتاجية -ب

 ت
 نشاطات  تكنولوجية  استشارات إدارية  اإلنتاج الزراعي والحيواني  الطبية 

 التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط

 / ال يوجد / ال يوجد / ال يوجد / ال يوجد 

 

 النشاطات الفنية-ج

 النشاطات الفنية 
المعارض والنشاطات 

 العلمية 
 النشاطات الرياضية  النشاطات الثقافية 

 التاريخ نوع النشاط 
نوع 

 النشاط 
 التاريخ

نوع 

 النشاط 
 التاريخ  نوع النشاط  التاريخ

 غير محدد دورة كرة قدم / ال يوجد / ال يوجد غير محدد خط وزخرفة

 

 الساعات االسبوعية المجدولة-19
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 ع.س ن.س السنة

 16 20 السنة االولى

 12 22 السنة الثانية

 14 24 السنة الثالثة

 12 24 السنة الرابعة

 

 اليوجد -الكتب المنهجية والمساعدة :-20

 

 اليوجد -انجازات المكتب االستشاري:-21
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 الجامعة التقنية الشمالية 

 موصل -الكلية التقنية االدارية 

 قسم تقنيات االحصاء والمعلوماتية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الخطة العلمية والتربوية

 2023 -2022للعام الدراسي 
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 المالك التدريسي )حسب الشهادة(

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( الموجود الفعلي)في تاريخ إعداد الخطة(
 

دكتورا المالحظات

 ه 
 ماجستير 

دبلوم 

 عالي

بكالوريو

 س 
 ماجستير  دكتوراه المجموع

دبلوم 

 عالي

بكالوريو

 س

2 4 - 0 6 2 5 - 3  

 المالك التدريسي )حسب اللقب العلمي(

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( الموجود الفعلي

 المالحظات
 أستاذ

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 أستاذ المجموع

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد

0 1 3 2 6 1 2 3 2 - 

 المالك الفني 

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( الموجود الفعلي

دبلوم  المالحظات

 عالي

 فأعلى

بكالوريو

 س
دبلوم 

 فني 

إعدادية 

 فمادون 
 المجموع

دبلوم 

 عالي

 فأعلى

 بكالوريوس
دبلوم 

 فني

 إعدادية

 فما دون

- - - - - - 3 2 1 - 

 

 

 المالك اإلداري

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( الموجود الفعلي

 المالحظات
دبلوم 

 عالي

 فأعلى

بكالوريو

 س

دبلوم 

 فني 

إعدادية 

 فمادون 
 المجموع

دبلوم 

 عالي

 فأعلى

 بكالوريوس
دبلوم 

 فني

 إعدادية

فما 

 دون

- - - - - - 2 2 1 - 

 2123-2122أعداد الطلبة للعام الدراسي 

 

 قبولهم  *المخطط 
 المتوقع تواجدهم **

 المرحلة 

 األولى

 المرحلة 

 الثانية

 المرحلة 

 الثالثة

 المرحلة 

 الرابعة
 المجموع

30 30 1 7 
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 أوال البحث العلمي 
 2023/2022 بحوث التدريسيين خالل سنة الخطة –أ 

 أسماء الباحثين عنوان البحث ت
تاريخ 

 المباشرة
 تاريخ اإلنجاز

1 

تاثير اهم العوامل العصرية التي ادت الى 

سلبية الدراسة لدى الطلبة مع تطبيق على 

عينة عشوانية من طلبة الكلية التقنية االدرية 

في الجامعة التقنية الشمالية بأستخدام تقنية 

  االنحدار اللوجستي )ثنائي االستجابة(

 هبة لقمان امين
1/ 9 / 

2022 
31/8/2123 

2 
لسلسلة األمطار في مدينة  التحليل البيزي

 الموصل لفترة زمنية محددة

-د.الهام عبدالكريم حسين

د.احمد نجم شيت 

د.ذنون يونس -الشالوي

 ذنون

1/9/2122 31/8/2123 

 التوزيع االسي االسي المعمم  3

د.احمد نجم شيت 

د.الهام  –الشالوي 

 عبدالكريم حسين

1/ 9 / 

2022 
31/8/2123 

  المعمم توزيع باريتو باريتو 4

د.احمد نجم شيت 

د.ذنون يونس –الشالوي 

د.الهام عبدالكريم  -ذنون

 حسين

1/9/2122 31/8/2123 

5 

Mathematical analysis for a 

system of terminal value problems 

under υ-Hilfer fractional 

derivative in weighted space 

اماني  –د.محمد المالحي 

 بنيان ابراهيم 
1/9/2122 31/8/2123 

6 

New results of generalized Sturm-

Liouville and Langevin equations 

via ABC fractional operator 

اماني  –د.محمد المالحي 

 إبراهيمبنيان 
1/9/2122 31/8/2123 

7 

استخدام استدالل بيز في التصنيف مع تطبيقه 

)امراض القلب  على اسلوب التحليل البيزي

  كأنموذج(

م.م. اياد عبدالعزيز 

 محمود

 م.م. دهام عويد مطرود

1/9/2122 31/8/2123 

 

 الحلقات الدراسية للتدريسيين  ثانيا   

 تاريخ عقد الحلقة التدريسي المكلف عنوان الحلقة الدراسية ت

 2123/ 1/  4 د.الهام عبدالكريم حسين االنحدار الديناميكي 1

 1/2/2023 هبة لقمان امين SPSSفي برنامج  ARIMAاستخدام نماذج  2

3 
الدارة المراجع عند كتابة    مندلياستخدام برنامج  

 الرسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه
 7/3/2023 د. احمد نجم شيت الشالوي
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 1/5/2123 د.الهام عبدالكريم حسين Matlabالرسومات والمخططات في برنامج  4

 2123/  3/  8 اياد عبدالعزيز محمود شجرة القرارات 5

6 
اضافة عدد من الصور دفعة واحدة مع اضافة االسماء 

 Excelتلقائيا في برنامج 
 5/4/2123 هبة لقمان

 12/4/2123 خيري بدل/جامعة الموصل في التطبيقات االدارية Amosاستخدام برنامج  7

 8/5/2123 اماني بنيان ابراهيم الرياضياتارتباط ميكانيكية الدماغ بعلم  8

 5/2/2123 د.الهام عبدالكريم حسين التوزيعات المختلطة والمعممة 9

م، على ان تكون نسبة الحلقات الدراسية حلقة لكل القس جميع الحلقات الدراسية تعقد في داخلمالحظة: 

 تدريسي.

 : جلسات عرض المستجدات العلمية   ثالثا  

 تاريخ عقد الجلسة التدريسي المكلف الجلسةموضوع  ت

 2/2/2123 اياد عبدالعزيز محمود تحليل ماركوف 1

2    

 مالحظة : كافة الجلسات تتم في داخل لفسم 

 رابعا  : الترقيات العلمية  

 العدد المخطط للترقية حسب اللقب العلمي  عدد المستحقين للترقية خالل العام الدراسي 

 أستاذ
أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 أستاذ المجموع

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 المجموع مساعد

0 3 3  6  3 3  6 

 

 خامسا  : دورات التعليم المستمر 

 تاريخ إقامتها أسم الدورة ت
مدة 

 الدورة

عدد 

المشارك

ين 

 المخطط

 مدير الدورة

1   
التحليل العاملي وتطبيقاته في البرامج 

 االحصائية الجاهزة
1-5/1/2123 5 11 

د.احمد نجم 

 شيت الشالوي

 R 5-9/3/2123 5 11التطبيقات االحصائية في برنامج  2
د.احمد نجم 

 شيت الشالوي

3 
االحصاء المعلمي والالمعلمي في برنامج 

SPSS 
7-11/5/2123 5 11 

د.احمد نجم 

 -شيت الشالوي

د.الهام 

عبدالكريم 

 حسين

عمر فوزي  SPSS 2-6/4/2123 5 15تفريغ استمارة االستبيان في برنامج  4
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 صالح

5 
التطبيقات االحصائية والرياضية في 

 Excelالتطبيقات االدارية في برنامج 
6-13/4/2123 5 11 

هبة لقمان 

اماني  -امين

 بتيان ابراهيم

 الندوات العلمية لألقسام سادسا :

 مكان إقامتها تاريخ إقامتها عنوان الندوة

 الكلية التقنية االدارية  اليوجد

 : الورش العلمية  سابعا  

 الورش العلمية
 ت

 العنوان تأريخ إقامتها التدريسي

د.احمد نجم شيت  –د.الهام عبدالكريم حسين 

 الشالوي
 1 نظام المقررات 2/1/2123

 2 التعليمات االمتحانية 5/1/2123 مجموعة من التدريسيين

 6/2/2123 اماني بنيان ابراهيم –لقمان امين هبة 
االجراءات الوقائية 

 األوبئةمن 
3 

 4 اضرار التدخين 1/3/2123 هبة لقمان امين

 5 مخاطر المخدرات 8/3/2123 اماني بنيان ابراهيم –هبة لقمان امين 

د.الهام عبدالكريم  –د.احمد نجم شيت الشالوي 

 حسين
15/3/2123 

كيف تستفاد علمياَ من 

research gate 
6 

 7 المستودع الرقمي 2/1/2123 هبة لقمان امين

  المقدمة للمجاميع االستشارية ثامنا : الدراسات التطويرية

 المكلفون بإعداد الدراسة عنوان الدراسة
تاريخ تقديمها إلى 

 المجموعة اإلستشارية

   

 األفالم العلمية :تاسعا  

 الصف المستفيد تاريخ عرضة العلميعنوان الفلم 

 االحصاء االلكتروني 
 الثاني + الثالث 2121/  11/  21

 علم البيانات
 االول + الثاني + الثالث  4/4/2122

 عاشرا : الندوات التربوية

 الصف المستفيد تاريخ الندوة موضوع الندوة ت

 في القسمكافة المراحل الدراسية  15/12/2123 ارشادات طالبية عامة 1
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 : الزيارات العلمية والميدانية   حادي عشر

 المالحظات  تاريخ الزيارة  مكان الزيارة)الجهة المخطط لزيارتها(  ت

 المراحل الدراسية 2023 - 11 – 9 زيارة الى الجهاز المركزي لالحصاء  -1

 المراحل الدراسية 2023 - 4 – 3 زيارة الى احد دوائر الدولة   -2

 

 الحادي عشر : المشاركة في الدورات التدريبية 

 أ : التدريسيين

 ب : الفنيون 

 

 ت 
أسماء الفنيين  

 المرشحين 
 موعد إقامة الدورة اسم الدورة 

الجهة المنظمة 

 للدورة 

    اليوجد 1

 

 ج : االداريون  

 ت 
أسماء اإلداريين 

 المرشحين 
 موعد إقامة الدورة اسم الدورة 

الجهة المنظمة 

 للدورة 

    اليوجد 1

 
 

 ت 
أسماء التدريسيين 

 المرشحين 
 اسم الدورة 

موعد إقامة 

 الدورة

الجهة المنظمة 

 للدورة 

 عدد من المنتسبين 1
التحليل العاملي وتطبيقاته في 

 البرامج االحصائية الجاهزة
1-5/1/2123 

قسم تقنيات 

االحصاء 

 والمعلوماتية

 R 5-9/3/2123التطبيقات االحصائية في برنامج  عدد من المتسبين 2

قسم تقنيات 

االحصاء 

 والمعلوماتية

3 

 عدد من المتسبين
االحصاء المعلمي والالمعلمي في 

 SPSSبرنامج 
7-11/5/2123 

قسم تقنيات 

االحصاء 

 والمعلوماتية

4 

 عدد من المتسبين
تفريغ استمارة االستبيان في برنامج 

SPSS 
2-6/4/2123 

قسم تقنيات 

االحصاء 

 والمعلوماتية

 

التطبيقات االحصائية والرياضية في  عدد من المتسبين

التطبيقات االدارية في برنامج 

Excel 

6-13/4/2123 

قسم تقنيات 

االحصاء 

 والمعلوماتية
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 الثالث عشر:البحوث الطالبية
 ت 

 عنوان البحث 
عدد الطلبة 

 المكلفين 
 تاريخ اإلنجاز أسم المشرف

    اليوجد 1

 * تشمل طلبة الصف الرابع فقط

 : الحلقات الدراسية للطلبة الرابع عشر 

 
 عنوان الحلقة 

عدد الطلبة 

 المكلفين 
 تاريخ اإللقاء أسم المشرف

    اليوجد 1

     

 الخامس عشر: الفعاليات الطالبية الالمنهجية

 النشاطات الفنية 
المعارض والنشاطات 

 العلمية 
 النشاطات الرياضية  النشاطات الثقافية 

 التاريخ نوع النشاط 
نوع 

 النشاط 
 التاريخ

نوع 

 النشاط 
 التاريخ

نوع 

 النشاط 
 التاريخ 

     غير محدد ة تعارفحفل
دورة كرة 

 قدم
 غير محدد

        

 السادس عشر : التقارير الطالبية

 اليوجد عدد التقارير

  

 *تشمل التقارير التي يعدها الطلبة باستخدام مصادر و مراجع علمية خارج الكتب المنهجية 

 السابع عشر: مجاالت المساهمة في االنفتاح على المجتمع

 أ: النشاطات العلمية 

براءات 

 االختراع 
 تفرغ تدريسيين استشارة فنية  محاضرة أو حلقة دراسية 

اال

سم 

الم

خط

ط 

أو 

الم

سج

 ل

تاريخ 

اإلنجاز 

 المخطط

 التاريخ  الموضوع
الجهة 

 المستفيدة 

نوعه

 ا 
 التاريخ 

الجهة 

المس

 تفيدة 

أسم 

 التدريسي 

المكان 

وجهة 

 التفرغ

 

 

 

 
االنحدار 

 الديناميكي

4  /1 /

2123 

منتسبي 

تشكيالت 

الجامعة 

 ودوائر الدولة
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براءات 

 االختراع 
 تفرغ تدريسيين استشارة فنية  محاضرة أو حلقة دراسية 

  
استخدام نماذج 

ARIMA  في

 SPSSبرنامج 

1/2/

2023 

منتسبي 

تشكيالت 

الجامعة 

 ودوائر الدولة

   

  

  

استخدام برنامج  

الدارة    مندلي

المراجع عند كتابة 

الرسائل 

الماجستير 

 واطاريح الدكتوراه

7/3/

2023 

منتسبي 

تشكيالت 

الجامعة 

 ودوائر الدولة
   

  

  
الرسومات 

والمخططات في 

 Matlabبرنامج 

1/5/

2123 

منتسبي 

تشكيالت 

الجامعة 

 ودوائر الدولة

   

  

 شجرة القرارات  
8  /3  /

2123 

منتسبي 

تشكيالت 

الجامعة 

 ودوائر الدولة

   

  

  

اضافة عدد من 

الصور دفعة 

واحدة مع اضافة 

االسماء تلقائيا في 

 Excelبرنامج 

5/4/

2123 

منتسبي 

تشكيالت 

الجامعة 

 ودوائر الدولة
   

  

  
استخدام برنامج 

Amos  في

 التطبيقات االدارية

12/4/

2123 

منتسبي 

تشكيالت 

الجامعة 

 ودوائر الدولة

   

  

  
ارتباط ميكانيكية 

الدماغ بعلم 

 الرياضيات

8/5/

2123 

منتسبي 

تشكيالت 

الجامعة 

 ودوائر الدولة

   

  

  
التوزيعات 

المختلطة 

 والمعممة

5/2/

2123 

منتسبي 

تشكيالت 

الجامعة 

 ودوائر الدولة
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 ب: النشاطات اإلنتاجية 

 ت
 نشاطات  تكنولوجية  استشارات إدارية  اإلنتاج الزراعي والحيواني  الطبية 

 التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط

   

استشارة من   

قبل طلبة 

الدراسات 

العليا عن 

التحليل 

 االحصائي

 

استشارة من 

قبل  الباحثين 

وطلبة الكلية 

عن البرنامج 

االحصائي 

SPSS 

 

 

 تدريسيي قسم تقنيات االحصاء والمعلوماتية 

 ت االسم الشهادة اللقب العلمي المالحظات

 1 الهام عبدالكريم حسين دكتوراه مدرس 

 2 احمد نجم شيت الشالوي دكتوراه مدرس 

 3 عمرفوزي صالح ماجستير استاذ مساعد 

 4 اماني بنيان ابراهيم ماجستير مدرس 

 5 هبة لقمان امين ماجستير مدرس مساعد 

 6 اياد عبدالعزيز محمود ماجستير مدرس مساعد 

 

 

 التوقيـــــع  : 

 عبدالعزيز محموداسم عضو االرتباط : اياد 

 2022التـاريــــخ :    /     /  

  

  التوقيع

اسم رئيس 

 القسم

 د.الهام عبدالكريم حسين

 2022/      /       التاريخ
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 خالصة بمحتويات الخطة
 

 المعيار النشاطات ) الفعاليات ( ت

عدد 

الفعاليات 

المخططة 

للعام 

 الدراسي

 4 بحث / تدريسي 1.4 البحوث العلمية للتدريسيين 1

 9 حلقة / تدريسي 1 الحلقات الدراسية للتدريسيين 2

 1 جلسة / تدريسي 1 المستجداتجلسات عرض  3

 3 حسب الخطة الستراتيجية للكلية الترقيات العلمية للتدريسيين 4

 5 دورة / قسم علمي 1 دورات التعليم المستمر 5

 1 ندوة / قسم سنويا" 1 الندوات العلمية لألقسام 6

7 
الدراسات المقدمة الى المجاميع 

 االستشارية
 1 

 2 / قسم علمي سنويا"فلم  1 االفالم العلمية 8

 2 زيارة 1 الزيارات العلمية والميدانية 9

10 
المشاركة في الدورات التدريبية 

 والتطويرية
   

 6 % من التدريسيين 20مشاركة  التدريسيين -أ  

 1 % من الفنيين 20مشاركة  الفنيين –ب   

 0 % من االداريين 10مشاركة  االداريين -جـ   

   الحاسبةاستخدام  11

 0  البحوث الطالبية 12

 0 % من عدد سنويا" 1عدد الحلقات =  الحلقات الدراسية للطلبة 13

 الفعاليات الطالبية الالمنهجية 14
نشاطات رياضية  1المعارض والنشاطات ،  1

 رياضية 
2 

 1 تقرير / طالب سنويا" 1 التقارير الطالبية 15

16 
على مجاالت المساهمة في االنفتاح 

 المجتمع
   

 النشاط العلمي -أ  

تفرغ تدريسيين  -استشارة علمية او فنية  -1

لتقديم خدمات لقطاعات خارج الهيئة بواقع 

 تدريسي على االقل  2

محاضرة علمية او حلقة دراسية لكل قسم  -2

علمي سنويا" لخدمة فئات معينة من 

 المجتمع 

9 

 النشاطات االنتاجية  -ب   
 استشارات حول التحليل االحصائي  – 1

 استشارات عن البرامج االحصائية -2
 0 

 0    اية نشاطات اخرى -جـ   
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 الجامعة التقنية الشمالية

 موصل -الكلية التقنية االدارية 

 قسم تقنيات المحاسبة
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 الخطة العلمية والتربوية

 2023 -2022للعام الدراسي 
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 التدريسي )حسب الشهادة(المالك 

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( الموجود الفعلي)في تاريخ إعداد الخطة(
 

دكتورا المالحظات

 ه 
 ماجستير 

دبلوم 

 عالي

بكالوريو

 س 
 ماجستير  دكتوراه المجموع

دبلوم 

 عالي

بكالوريو

 س

4 2 1 1 8 2 5 - 3  

 المالك التدريسي )حسب اللقب العلمي(

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( الفعليالموجود 

 المالحظات
 أستاذ

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 أستاذ المجموع

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد

0 3 2 2 7 1 2 3 2 - 

 المالك الفني 

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( الموجود الفعلي

دبلوم  المالحظات

 عالي

 فأعلى

بكالوريو

 س

دبلوم 

 فني 

إعدادية 

 فمادون 
 المجموع

دبلوم 

 عالي

 فأعلى

 بكالوريوس
دبلوم 

 فني

 إعدادية

 فما دون

- 1 - - - - 3 2 1 - 

 المالك اإلداري

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( الموجود الفعلي

 المالحظات
دبلوم 

 عالي

 فأعلى

بكالوريو

 س

دبلوم 

 فني 

إعدادية 

 فمادون 
 المجموع

دبلوم 

 عالي

 فأعلى

 بكالوريوس
دبلوم 

 فني

 إعدادية

فما 

 دون

- - - - - - 2 2 1 - 

 2123-2122أعداد الطلبة للعام الدراسي 

 

 المخطط قبولهم  *
 المتوقع تواجدهم **

 المرحلة 

 األولى

 المرحلة 

 الثانية

 المرحلة 

 الثالثة

 المرحلة 

 الرابعة
 المجموع

30 30 20 - 
- 

50 
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 أوال البحث العلمي 
 2023/2022 بحوث التدريسيين خالل سنة الخطة –أ 

 أسماء الباحثين عنوان البحث ت
تاريخ 

 المباشرة
 تاريخ اإلنجاز

1.  
العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للشركات 

العراقية / دراسة تطبيقية لعدد من الشركات 

  العراقية

د. سمير طه ا.م.

 ياسين
1/9/2122 1/9/2123 

 محاسبة التكاليف االتجاهات الحديثة في  .2
د. اسراء يوسف 

 ذنون 
1/9/2122 1/9/2123 

3.  
التكاليف الخفية وتأثيرها في مصداقية المعلومات 

 المحاسبية

ا.م هاني جبر 

 محمود
1/9/2122 1/9/2123 

4.  
الدوالر وآثاره المباشرة في ارتفاع اسعار النفط_ 

 ً  دول الخليج انموذجا

د. فدوه على ا.م.

 حسين
1/9/2122 1/9/2123 

5.  
اثر قيود زيادة رأس المال في القيمة السوقية السهم 

 عينة من المصارف العراقية

د. محمد حمدان م.

 عدنان
1/9/2122 1/9/2123 

 تعزيز فاعلية الرقابة الداخلية  .6
بالل محمد م.م.

 داوود
1/9/2122 1/9/2123 

7.  
دراسة عن الموجود الثابت الممول من صناديق 

 التعليم العالي

بالل محمد م.م.

 دداوو

م.م. دعاء ادريس 

 يونس

 

1/9/2122 1/9/2123 

8.  
القيادة الرنانة وتأثيرها في سلوك المواطنة 

 التنظيمية

حنان مصطفى م.م.

 علي
1/9/2122 1/9/2123 

 القيادة الخادمة ودورها في روحانية مكان العمل  .9
حنان مصطفى م.م.

 علي
1/9/2122 1/9/2123 

  الحلقات الدراسية للتدريسيين  ثانيا   

 تاريخ عقد الحلقة التدريسي المكلف عنوان الحلقة الدراسية ت

 12/ 21 د. اسراء يوسف ذنون  متطلبات تطبيق االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف 1

 19/10/2022 ا.م هاني جبر محمود ادارة المعرفة وعالقتها في المحاسبة 2

3 
الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة في دور االقتصاد 

 الدول العربية
 2122/ 23/11 د. فدوه على حسين

 3/ 15 د. محمد حمدان عدنان خدمات الصيرفة االسالمية 4

5 
دراسة القروض المصرفية الممنوحة تحت مسمى 

 قروض االسكان
 4/ 12 بالل محمد داوود

 5/ 11 حنان مصطفى علي القيادة االصيلة 6
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م، على ان تكون نسبة الحلقات الدراسية حلقة لكل القس جميع الحلقات الدراسية تعقد في داخلمالحظة: 

 تدريسي.

 : جلسات عرض المستجدات العلمية   ثالثا  

 تاريخ عقد الجلسة التدريسي المكلف موضوع الجلسة ت

 14/12/2022 حنان مصطفى علي روحانية مكان العمل 1

 12/10/2022 بالل محمد داوود الصرف على قوة الفرد الشرائيةتأثير تغيير سعر  2

 11/ 16 د. محمد حمدان عدنان الشمول المالي ودعم القطاع الخاص 3

4 
دور االقتصاد االخضر في تحقيق التنمية المستدامة 

 وخلق فرص عمل للشباب

 د. فدوه على حسين
22 /3 

 4/ 19 هاني جبر محمودا.م  التدقيق االستراتيجي ومراحل التطبيق 5

6 
ادارة التكلفة باستخدام سياسة السجالت المحاسبية 

 المفتوحة

 د. اسراء يوسف ذنون
17 /5 

 مالحظة : كافة الجلسات تتم في داخل لفسم 

 رابعا  : الترقيات العلمية  

 العدد المخطط للترقية حسب اللقب العلمي  عدد المستحقين للترقية خالل العام الدراسي 

 أستاذ
أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 أستاذ المجموع

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
المج
 موع

2 1 2 - 5 1 1 2  4 

 

 خامسا  : دورات التعليم المستمر 

 تاريخ إقامتها أسم الدورة ت

مدة 

الدو

 رة

عدد 

المشار

كين 

 المخطط

مدير 

 الدورة

 11 5 2/2123/ 23_19 االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف   1
د. اسراء 

 يوسف

 11 5 6/2123/ 22_18 تنمية الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية 2
د. فدوه 

 علي

 

 الندوات العلمية لألقسام سادسا :

 مكان إقامتها تاريخ إقامتها عنوان الندوة

 الكلية التقنية االدارية  ال يوجد
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 سابعا" : الورش العلمية 
 

 العلميةالورش 
 ت

 العنوان تأريخ إقامتها التدريسي

 4شهر  د. محمد حمدان عدنان
االستقرار المالي ودعم 

 القطاعات االستثمارية
1 

 

  المقدمة للمجاميع االستشارية ثامنا : الدراسات التطويرية

 المكلفون بإعداد الدراسة عنوان الدراسة
تاريخ تقديمها إلى 

 المجموعة اإلستشارية

   يوجدال 

 األفالم العلمية :تاسعا  

 الصف المستفيد تاريخ عرضة عنوان الفلم العلمي

 ال يوجد
  

 عاشرا : الندوات التربوية

 الصف المستفيد تاريخ الندوة موضوع الندوة ت

1 

ندوة تعريفية عن قسم تقنيات 

المحاسبة ومخرجاته لتلبية 

 سوق العمل

 المرحلة االولى 12/2122/ 28

 

 : الزيارات العلمية والميدانية   عاشرا  

 المالحظات  تاريخ الزيارة  مكان الزيارة)الجهة المخطط لزيارتها(  ت

  3/2023/ 8 زيارة علمية لسد الموصل -1

  4/2023/ 26 شركة االثاث المنزلي  -2
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 الحادي عشر : المشاركة في الدورات التدريبية 

 أ : التدريسيين

 ب : الفنيون 

 

 ت 
أسماء الفنيين  

 المرشحين 
 الجهة المنظمة للدورة  موعد إقامة الدورة اسم الدورة 

 اليوجد 1
 

  

 

 ج : االداريون  

 ت 
أسماء اإلداريين 

 المرشحين 
 الجهة المنظمة للدورة  موعد إقامة الدورة اسم الدورة 

    اليوجد 1

 الثالث عشر:البحوث الطالبية

 

 

 ت

 عنوان البحث 
عدد الطلبة 

 المكلفين 
 تاريخ اإلنجاز أسم المشرف

    اليوجد 1

 * تشمل طلبة الصف الرابع فقط

 

 : الحلقات الدراسية للطلبة الرابع عشر 

 
 عنوان الحلقة 

عدد الطلبة 

 المكلفين 
 تاريخ اإللقاء أسم المشرف

1 
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة

3 
د. محمد حمدان 

 عدنان

24 /5/2023 

 

 

     

 

 ت 
أسماء التدريسيين 

 المرشحين 
 اسم الدورة 

موعد إقامة 

 الدورة
 الجهة المنظمة للدورة 

1 

 اسراء يوسف.د

 ا . هاني جبر

 د. محمد حمدان

االتجاهات الحديثة في محاسبة 

 التكاليف
 قسم تقنيات المحاسبة 2/2123/ 23_19

2 

د.فدوه  على 

 حسين

 د. اسراء يوسف

م .م حنان 

 مصطفى

البشرية في ظل البيئة  تنمية الموارد

 الرقمية
 قسم تقنيات المحاسبة 6/2123/ 22_18
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 الخامس عشر: الفعاليات الطالبية الالمنهجية

 النشاطات الفنية 
المعارض والنشاطات 

 العلمية 
 النشاطات الرياضية  النشاطات الثقافية 

 التاريخ نوع النشاط 
نوع 

 النشاط 
 التاريخ

نوع 

 النشاط 
 التاريخ

نوع 

 النشاط 
 التاريخ 

     غير محدد حفلة تعارف
دورة 

 كرة قدم
 غير محدد

        

 

 السادس عشر : التقارير الطالبية

 اليوجد عدد التقارير

  

 *تشمل التقارير التي يعدها الطلبة باستخدام مصادر و مراجع علمية خارج الكتب المنهجية 

 السابع عشر: مجاالت المساهمة في االنفتاح على المجتمع

 أ: النشاطات العلمية 

 تفرغ تدريسيين استشارة فنية  محاضرة أو حلقة دراسية  براءات االختراع 

االسم 

المخطط 

أو 

 المسجل

تاريخ 

اإلنجاز 

 المخطط

 التاريخ  الموضوع
الجهة 

 المستفيدة 
 نوعها 

التار

 يخ 

الجهة 

 المستفيدة 

أسم 

 التدريسي 

المكان 

وجهة 

 التفرغ

 

 

 

       

  

    
 

   
  

  

 ت
 نشاطات  تكنولوجية  استشارات إدارية  اإلنتاج الزراعي والحيواني  الطبية 

 التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط
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  تدريسيي قسم تقنيات المحاسبة

 ت االسم الشهادة اللقب العلمي المالحظات

 1 د. سمير طه ياسين دكتوراه استاذ مساعد 

 2 د. اسراء يوسف ذنون  دكتوراه مدرس 

 3 ا.م هاني جبر محمود ماجستير استاذ مساعد 

 4 د. فدوه على حسين دكتوراه استاذ مساعد 

 5 د. محمد حمدان عدنان دكتوراه مدرس 

 6 بالل محمد داوود ماجستير مدرس مساعد 

 7 حنان مصطفى علي ماجستير مدرس مساعد 

 

 

 التوقيـــــع  : 

 اسم عضو االرتباط : ا . هاني جبر محمود

 2022التـاريــــخ :    /     /  

 

 

  

  التوقيع

اسم رئيس 

 القسم

 د.اسراء يوسف ذنون

 2022/      /       التاريخ
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واالنترنت في  الخطة العلمية لمركز الحاسبة
 الكلية التقنية االدارية

2022-2023 
 
 

 الدورات
 التاريخ اسم الدورة ت

 1/2123/ 11 -8 محادثة اللغة االنكليزية )مستوى المبتدئين( 1

 18/1/2123-15 محادثة اللغة االنكليزية )مستوى المتوسط( 2

 15/3/2123-12 األشياءتقنيات انترنت  3

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة  4
 الرقمي في ظل التحول

25-28  /2 /2122 

 12/4/2123-9 استراتيجيات التحول الرقمي 5

 SPSS 7-11/5/2123تحليل البيانات باستخدام برنامج  6

 24/5/2123-21 االرشفة االلكترونية 7

 13/9/2123-11 كيفية كتابة بحث علمي 8

 21/9/2123-17 الية النشر في المجالت العالمية 9

 27/9/2123-24 المراجع العلميةبرنامج ادارة  11

 2123/ 11/ 16-13 التقنيات والعمليات لتحقيق تحول رقمي ناجح 11
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الخطة السنوية لوحدة التاهيل والتوظيف 

 2023والمتابعة لسنة 

 
 الدورات 

تاريخ  اسم النشاط الشهر

 النشاط

الطلبة  نوعه

المخطط 

 تدريبهم

هل طالب 

 ام خريج

الهدف 

من 

 النشاط

الجهات 

 المشتركة

نوع 

المشاركة 

للجهات 

 االخرى

كيفية التقديم على -1 2كانون

االستمارة 

 االلكترونية

المحاسبة  -2

االستراتيجية 

 ومتطلبات تطبيقها

17/1 

 

24-

26/1 

 ورشة

 

 دورة

طالب  11

 وخريجين

 تدريب  تاهيل

         شباط

المستجدات العلمية  اذار

في المحاسبة 

 والتدقيق

طالب  11 ورشة 13/3

 وخريجين

 تدريب  تاهيل

معايير القيادة  نيسان

ومواصفاتها في 

 القران الكريم

*طالب  11 ورشة 19/4

 وخريجين

 تدريب  تاهيل

-21 االكسل ايار

17/5 

طالب  15 دوره

 وخريجين

 تدريب  تاهيل

طالب  15 ورشه CV 5/6كيفية كتابة ال  حزيران

 وخريجين

 تدريب  تاهيل

         تموز

         اب

اخالقيات العمل  ايلول

ومعوقات التوازن 

بين الجانب القانوني 

 والجانب االخالقي

15-

16/9 

طالب  11 ندوة

 وخريجين

 تدريب  تاهيل

طالب  11 دوره 7-6 الذكاء االصطناعي 1تشرين

 وخريجين

 تدريب  تاهيل

طالب  15 دورة 15 ريادة االعمال 2تشرين

 وخريجين

 تدريب  تاهيل

طالب  15 ورشة 15 التسويق االلكتروني 1كانون

 وخريجين

 تدريب  تاهيل
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في الكلية التقنية االدارية   لوحدة االرشاد والتوجيه التربوي السنويةخطة ال

 دورة( -)ندوة 2123 – 2122  للعام الدراسي

القسم العلمي  الهدف منه هتاريخ عنوان النشاط هوية النشاط ت

الذي سيعقد فيه 

 النشاط

 المحاضر/ الجهة المنفذة

لصق  1

 بوسترات

نصائح عن تعاطي 

المخدرات 

 وأضرارها

مبنى العمادة  ارشادية 29/9/2122

 واألقسام العلمية

وحدة االرشاد والتوجيه 

 التربوي

اضرار التدخين  ندوة علمية 2

 وكيفية الوقاية منه

11/11/2122 

 

للمنتسبين وطلبة  توعية

 األقسام العلمية

 دائرة صحة نينوى

 16-20 /10/ تعليم الخط العربي دورة تدريبية 3

2022 

للمنتسبين  تدريبية

والطلبة باألقسام 

 العلمية

وحدة االرشاد والتوجيه 

 التربوي

اضرار التدخين  حلقة نقاشية 4

 والمخدرات

قسم تقنيات  ارشادي 2022/11/15

االدارة 

 االلكترونية

 ا.م.د محمود خضير

الصحة النفسية  نقاشيةحلقة  5

ودافعية االنجاز لدى 

طلبة مرحلة 

 الماجستير

توعية  2021/11/21

 وإرشاد

قسم تقنيات ادارة 

 االعمال

ا.م.د مجيد حميد مجيد / 

 معاون العميد العلمي

التعايش السلمي  حلقة نقاشية 6

وأثره في تحقيق 

 الوحدة الوطنية

قسم تقنيات ادارة  توعية 2022/12/26

 االعمال

ا.م.د مجيد حميد مجيد / 

 معاون العميد العلمي

مخاطر التدخين  حلقة نقاشية 7

وأثره على صحة 

 االنسان

وحدة االرشاد والتوجيه  االقسام العلمية توعية 2023/1/4

 التربوي
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في الكلية التقنية االدارية   لوحدة االرشاد والتوجيه التربوي السنويةخطة ال

 )ورش علمية( 2123 – 2122  للعام الدراسي

 

القسم العلمي  الهدف منه هتاريخ عنوان النشاط هوية النشاط ت

الذي سيعقد فيه 

 النشاط

 المحاضر/ الجهة المنفذة

قوانين انضباط الطلبة  ورشة علمية 1

وااللتزام بالتعليمات 

 داخل الحرم الجامعي

طلبة  األقسام  ارشادية 3/11/2122

 العلمية

والتوجيه وحدة االرشاد 

 التربوي

مناهضة العنف ضد  ورشة علمية 2

 المراة

للمنتسبين وطلبة  توعية 2022/10/13

 االقسام العلمية

وحدة االرشاد والتوجيه 

 التربوي

قسم تقنيات  ارشادي 2022/10/23 العنف االسري ورشة عمل 3

االدارة 

 االلكترونية

 ا.م.د محمود خضير

قسم تقنيات  توعية 2022/10/25 مخاطر االوبئة ورشة علمية 4

االحصاء 

 والمعلوماتية

 م.م. هبة لقمان

النفسي االرشاد  ورشة عمل 5

التربوي  والتوجيه

ضرورة من 

ضرورات التعلم 

 والتعليم

قسم تقنيات  توعية 2022/11/7

االدارة 

 االلكترونية

وحدة االرشاد والتوجيه 

 التربوي

دور فاعلية االرشاد  ورشة علمية 6

والتربوي  النفسي

 للطلبة

وحدة االرشاد والتوجيه  االقسام العلمية ارشاد 2022/11/28

 التربوي

محاضرة ارشادية  ورشة علمية 7

لطالب المرحلة 

االولى وحثهم على 

االلتزام بالتعليمات 

 والدوام

وحدة االرشاد والتوجيه  االقسام العلمية ارشادية 2022/12/5

 التربوي

لغلو مكافحة ا ورشة علمية 8

 والتطرف واإلرهاب

 توعية 2022/12/5

 

قسم تقنيات ادارة 

 االعمال

ا.م.د مجيد حميد مجيد / 

 معاون العميد العلمي

مخاطر تعاطي  ورشة علمية 9

 المخدرات

قسم تقنيات  توعية 2022/12/13

االحصاء 

 والمعلوماتية

 م.م.هبة لقمان

اخالقيات التعامل  ورشة علمية 11

 داخل الحرم الجامعي

قسم تقنيات  توعية 2022/12/22

االدارة 

 االلكترونية

 م.م بالل محمد

قسم تقنيات  أرشادي 2023/1/18 االسترشاد الفكري ورشة علمية 11

االدارة 

 االلكترونية

 م.م.بالل محمد

امكانية التطوير  ورشة علمية 12

 الذاتي

قسم تقنيات االدارة  أرشادي 2023/2/7

 االلكترونية
 خضيرا.م.د محمود 
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حقوق االنسان  ورشة علمية 13 

 والحريات االساسية

قسم تقنيات  توعية 2023/3/1

االدارة 

 االلكترونية

 د. وليد احمد 

اساليب االرشاد  ورشة علمية 14

 المعرفي والنفسي

طلبة االقسام  توعية 2023/3/14

 العلمية

وحدة االرشاد والتوجيه 

 التربوي

للطلبة الدعم النفسي  ورشة علمية 15

 وسبل التطبيق

طلبة االقسام  توعية 2023/3/15

 العلمية

وحدة االرشاد والتوجيه 

 التربوي

طلبة االقسام  توعية 2023/3/27 االرهاب االلكتروني ورشة علمية 16

 العلمية

وحدة االرشاد والتوجيه 

 التربوي

طرق وأساليب  ورشة علمية 17

االرشاد المتبعة للحد 

 من الفكر المتطرف

طلبة االقسام  توعية 2023/4/5

 العلمية

وحدة االرشاد والتوجيه 

 التربوي

اساليب مواجهة  ورشة علمية 18

التطرف والتعصب 

 في المجتمع 

طلبة االقسام  توعية 2023/4/25

 العلمية

وحدة االرشاد والتوجيه 

 التربوي

 


