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 املالك التدريسي ) حسب الشهادة(

 املالك التدريسي )حسب اللقب العلمي(

 املالك الفين 

 
 املالك اإلداري

 

 

 

 

 

 

  اإلضافات املطلوبة )الشواغر( )يف اتريخ إعداد اخلطة(املوجود الفعلي
 بكالوريوس دبلوم عايل ماجستري  دكتوراه اجملموع بكالوريوس  دبلوم عايل ماجستري  دكتوراه  املالحظات

 تنسيب  6 - 1 2 2 18 7 - 5 6
 

 اإلضافات املطلوبة )الشواغر( املوجود الفعلي
 املالحظات

 أستاذ
أستاذ 
 مدرس مساعد

مدرس 
 أستاذ اجملموع مساعد

أستاذ 
 مدرس مساعد

مدرس 
 مساعد

 2 6 5 13 - - 2 2 - 

 

 اإلضافات املطلوبة )الشواغر( املوجود الفعلي
 دبلوم عايل املالحظات

 فأعلى
إعدادية  دبلوم فين  بكالوريوس

 فمادون 
 دبلوم عايل اجملموع

 فأعلى
 إعدادية دبلوم فين بكالوريوس

 فما دون

- 7 10 1 18 - - - - - 

 

 اإلضافات املطلوبة )الشواغر( املوجود الفعلي
 دبلوم عايل املالحظات

 فأعلى
إعدادية  دبلوم فين  بكالوريوس

 فمادون 
 دبلوم عايل اجملموع

 فأعلى
 إعدادية دبلوم فين بكالوريوس

 فما دون

- - - - - - - -- - - 
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2019-2018أعداد الطلبة للعام الدراسي   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحث العلمي           أوال 
 حبوث التدريسيني خالل سنة اخلطة –أ 
 املالحظات اتريخ املباشرة أمساء الباحثني عنوان البحث ت
حتضري وقود الديزل احليوي من زيت بذور عباد الشمس املستهلك   .1

املنشط  ابستعمال هيدروكسيد البواتسيوم كحفاز وتنقيته ابلياف الكاربون
 )احملضرة من الياف جوز اهلند حبامض الكربيتيك املركز( 

 15/10/2018 د.أروى حممد عثمان
 

2.  Preparation of sulfurized Granular Activated 

carbon from Mollasses using concentrarted 

H2SO4 
 20/9/2018 د.أروى حممد عثمان

 

  1/9/2018 ران سامي سعيد السائل عايل االداء تقدير االموكسيلني بطريقة كروماتوغرايف  .3

4.  
 استعادة الزيوت املستعملة ابستخدام االطيان 

 د.وجدان حممد صاحل
 عالء حممد سعيد 

1/11/2018  

5.  studyof electrical properties and Effect of 

basis set on the physical properties on charge 

transfer complex 

 حامدعلي يونس 

 امساء بكر
5/10/2018  

  2019/4/5 رنا سامي سعيد تحضير معقدات نقل الشحنة   .6

7.  
The optical properties for organic compound 

which that using in solar cell 

 د.هدى عبد الرزاق
 د.علي يونس 

 هشام انور 

26/12/2018  

8.  
The optical properties for conjucated 

polymers which that using in solar cell 

 د.هدى عبد الرزاق
 د.علي يونس 

 

26/10/2018  

  2018/11/5 حممود خليل سليم تحضير الفورفورالديهايد من المخلفات النباتية  .9

10.  preparation nano compounds based on 

natural materials and study of electrical 

properites 

 علي يونس
2019/3/1  

  5/10/2018 حممود خليل سليم حتسني مواصفات النافثا لتصبح وقود للسيارات احلديثة  .11

لعناصر االنتقالية مع ليكندات حلقات   ضري ودراسة عدد من معقداتحت  .12
      كبرية حمتوية على انيرتوجني واوكسجني

 1/10/2018 رمي طالل نذير
 

واجليوتكنيكية لنماذج فخارية تتكون من خلط دراسة اخلصائص النسيجية   .13
  20/10/2018 برييفان عبد اجلبار اطيان الطابوق مع نسب وزنية حمددة من الكاربون )السناج(

 
 املخطط قبوهلم  *

 املتوقع تواجدهم **
 اجملموع الصف الثاين الصف األول

150 65 125 190 

 * الطلبة املخطط قبوهلم / يعين عدد الطلبة املخطط قبوهلم حسب خطة القسم العلمي
 العدد املخطط للقبول يف القسم العلمي + عدد الراسبني و الؤجلني من العام املاضي ** الطلبة املتوقع تواجدهم للصف األول =

 ** الطلبة املتوقع تواجدهم للصف الثاين =  الناجحون من الصف االول + عدد الراسبون و املؤجلون يف الصف الثاين
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 ثالثيةلعناصر االنتقالية مع ليكندات  ضري ودراسة عدد من معقداتحت  .14
 رمي طالل نذير      حمتوية على انيرتوجني واوكسجني

20/3/2019  

15.      

 
 ب: البحوث اجلارية ) املستمرة من العام املاضي ( 

 املالحظات اتريخ املباشرة أمساء الباحثني عنوان البحث ت
  1/9/2017 علي يونس حامد يف االنظمة البايلوجية  دراسة خواص معقدات نقل الشحنة  .1
فوسفات  تشخيص ودراسة عدد من  ليكاندات داي اثيو  .2

  1/9/2017 ران سامي الصوديوم مع ايون الكالسيوم

3.  Mechanistic insights from the kinetic 

studies of react ion of some chalcones with 

sciff - bases 

 د. راوية زغلول
1/3/ 2017 

 

والكهرابئية على اخلواص امليكانيكية اتثري  االكاسيد واالمحاض   .4
  1/5/2018 قيس حممد لبوليمرات االميد

5.  Stable Neutral Compound with an 

Aluminum−Aluminum Double Bond 
 علي يونس حامد

 رابح علي خليل
1/4/2018  

  1/9/2017 اميان عبد الغين حممد التحويالت النووية  .6
ازلة املاء من االيثانول ابستخدام كاربيد الكالسيوم للحصول على   .7

 تراكيز عالية منه
 د.هدى عبد الرزاق
  1/9/2017 حممود خليل سليم

8.    Preparation & charechterization some 

complexes of nitrone compound 

 مساء عدانن رؤوف 
  1/10/2017 ران سامي سعيد

9.      

 احللقات الدراسية للطلبةاثنيا:
 اعداد الطلبة اتريخ احللقة الدراسية التدريسي املكلف عنوان احللقة الدراسية ت

 15 9/10/2018 د.أروى حممد عثمان الوقود احليوي   .1

 15 23/10/2018 وسن فخري االنظمة اهلايدروليكية  .2

 15 6/11/2018 د.هدى عبد الرزاق اخلالاي الشمسية العضوية   .3

 15 20/11/2018 د.وجدان حممد صاحل اعادة تدوير الزيوت املستعملة   .4

 15 4/12/2018 عبد اجلبار برييفان املوقدات  .5

قيس حممد عبد  راتنجات االيبوكسي  .6
 احلميد

18/12/2018 15 

 15 5/2/2019 رمي طالل نذير استخدامات الليكاندات الالعضوية  .7

 15 19/2/2019 علي يونس حامد النانو تكنولوجي  .8

 15 5/3/2018 ران سامي سعيد الكروماتوغرايف احلالة السائلة   .9

 15 19/3/2018 د. حيدر امساعيل  يف الوحدات الصناعية  التاكل  .10

 

 احللقات الدراسية للتدريسيني     اثلثا:
 التدريسي المكلف عنوان الحلقة الدراسية ت

تاريخ عقد 
 الحلقة
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 الحفازات المنشطة لتحضير الوقود الحيوي  .1
 

 13/10/2018 د.اروى محمد عثمان

2.  
 13/11/2018 د. حيدر اسماعيل   انواع التاكل في المصانع الكيمياوية

3.  
 28/11/2018 د.وجدان محمد صالح الوقود الحيوي مقارنة بالوقود النفطي

4.  
 5/12/2018 د.هدى عبد الرزاق تعيين تراكيز المنظفات المنزلية وتاثيرها على نهر دجلة

5.  
 29/12/2018 بيريفان عبد الجبار استثمار الطاقة الكونية في تحسين الصحة

6.  
 19/3/2019 قيس عبد الحميد السالمة المهنية في المصانع الكيمياوية

7.  
 9/4/2019 رنا سامي سعيدد. تقنية كروماتوغرافي السائل عالي االداء

8.  
 29/4/2019 ريم طالل نذير في الصناعة  EDTAمعقدات 

9.  
 6/5/2019 علي يونس حامدد. المواد النانونية في الصناعات الكيمياوية

10.  
 15/5/2019 محمود خليل سليم وطرق انتاجها المائيةاالصباغ 

11.  
 27/5/2019 ايمان عبد الغني شندالة المواد المشعة وتاثيراتها البيئية

 م ، على ان تكون نسبة احللقات الدراسية حلقة لكل تدريسي .القسقاعة  داخلصباحا 10الدراسية تعقد يف  مجيع احللقاتمالحظة:   
 

 جلسات عرض املستجدات العلمية     رابعا:
 التدريسي املكلف اتريخ اجللسة  موضوع اجللسة  ب

 د.اروى حممد عثمان 6/11/2018 االعشاب الطبية 2 .1

 د. حيدر اسماعيل  16/11/2018 انواع التاكل الكيمياوي للوحدات الصناعية 3 .2

 د.هدى عبد الرزاق 23/11/2018 اخلالاي الشمسية اهلجينة 4 .3

 برييفان عبد اجلبار 20/12/2018 الصناعة الكيمياوية والبيئة 6 .4

 علي يونس حامد 22/4/2019 احلفازات النانونية يف الصناعات الكيمياوية 9 .5
6. 1

 اميان عبد الغين 29/1/2019 كروماتوغرايف الغاز 0

7. 1
 قيس عبد احلميد 12/3/2019 بوليمرات احليويةال 1

8. 1
 ران سامي سعيد 27/3/2019 العضوية والسيالانت العضوية التطبيقات التخليقية للبوراانت 3

9. 1
 رمي طالل نذير 17/4/2019 بعض تفاعالت الغلق الضوئية 5

 
 لفسم قاعة   داخلصباحا  11 مالحظة : كافة اجللسات تتم يف
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 خامسا: البحوث الطالبية
 اسم المشرف اسم المشروع اسم الطالب ت

1  

 ابوبكر زيدان حسن اعبيد 

 امحد حممد عبد هللا حممد 

 اطياف رعد ذنون داؤود 

 اية سلوان عبد الكرمي عبد احلميد 

 بدر اثئر فتح هللا حممود املنصور

 هدى عبد الرزاق يونس بوليمرات الخاليا الشمسية

2  

 هاجر ابسم حممد امحد العبيدي 

 هبة ذنون عبد الرزاق حممد تيسري 

 هيفاء حجي مراد مشو املسقوري

 اثئر محيد سلطان الشيكيايمسني 

 هدى عبد الرزاق يونس البوليمرات الموصلة كهربائيا

3  

 متارة واثق سامل علي امحد علوش

 رقية عبد الكرمي طارق عبد الكرمي 

 ريسان امساعيل حممود حسن 

 سارة فارس كاظم جنم الصفار

 سيف الدين امحد ذنون ابراهيم 

جهاز الفصل  استعادة تاهيل

الدوراني بالتبخير تحت ضغط 

 مخلخل

 اروى محمد عثمان

4  

 صاحل سليمان جنم ايوب الزاييت

 عبد احلكيم لقمان انمس عطية

 علي مخيس عودة سعيد اجلبوري 

 عمر امحد سعيد جميد العبيدي

 عمر عبد هللا عاكوب كنو العكيدي 

الحيوي  استخالص وقود الديزل

من زيوت الطعام المستهلكة 

باستعمال الياف الكاربون المنشط 

كحفاز)المحضرة من الياف جوز 

 الهند والمنشط بالحوامض(

 اروى محمد عثمان

5  

 لبىن حممد حمفوظ امحد احلمداين

 ماهر مجعة محادي خلف العكيدي 

 حممد امحد حممد سلطان خلف 

 حممد رمضان صاحل امساعيل 

 مصطفى محدي غامن حممد 
 

 وجدان محمد صالح تحسين مواصفات القير

6  

 مصطفى علي طالل نعمان 

 جنمة حممد حامد عبد هللا 

 نور حازم حازم مناع كسو 

 وسام خالد امحد عبد هللا العبيدي 

 يوسف حممد حسني عبد هللا
 

استعادة زيوت السيارات 

 المستعملة
 وجدان محمد صالح

7  

 اسعد عبد هللا خليفة علي اجلبوري 

 االء  رايض هادي عبد الرمحن 

 انس سامل امحد سليم الطائي

تحضير الفورفورالديهايد من 

 المخلفات النباتية
 محمود خليل سليم
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 انفال  عطية امحد فرج اجلبوري 

 ايهاب رعد حامد جاسم اجلحيشي

 

8  

 حسني حردان عبد الرمحن غريب 

 احلدديخالد سعيد امحد حممد 

 خالد طالب عيفان منوخ الشمري

 ريتا صباح ابراهيم رفو احلنوق

 سعدون مسو يوسف بكر 

 

 محمود خليل سليم تحسين مواصفات النفثا

9  

 بشار حممد علي حسني سليمان  

 بالل عبد هللا جنم عبد هللا الفهد 

 حسن حممد ايسني عبد هللا علي 

 حسني حسن علي عبد هللا 

اجلبوريسجى شكر حممود جنم   
 

تحضير محاليل مانعة للتاكل في 

 المعادن المكونة لمحرك السيارة
 علي يونس حامد

10  

 سوسن اسعد كرمي حممد اجلباري

 شيماء حتسني مسو صاروخان 

 صدام ابراهيم حممد عبد هللا 

 عبد الرمحن امحد طه عطا هللا 

 غسق عامر سند حممد الراوي

 

 علي يونس حامد التاكل في المعادن 

11  

 عبد الوهاب شعبان صاحل جاسم 

 علي صاحل امساعيل حممد 

 علي منري مهنا حممود العبيدي 

 ليث ابراهيم عزو جاسم العبيدي

 حممد نوفل حممد عبد بيثان 

 

تقدير االموكسيلين بواسطة تقنية 

كروماتوغرافي السائل عالي 

 االداء

 رنا سامي سعيد

12  

 فاطمة حسن خلف عبو السلمان

 خملد اايد عبد الكرمي خملف 

 مروه حازم محيد جاسم ججاوي

 مروه حممد انظم حممد 

 
 

 رنا سامي سعيد تحضير معقدات نقل الشحنة 

13  

 حممود مال هللا حممد حبيب 

 مروة عزام زينل امني  الطائي 

 ميالد حممد جاسم حسني االمحد

الخواص الفيزياوية للمعدن بعد 

 التعرض للمعالجات الحرارية
 بيريفان عبد الجبار قاسم
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 انيف مرعي حسن نطاح الشمري 

 وليد حكمة ضعني فهد اللهييب

 يوسف صالح عبد زابر اجلنايب

14  

 امساء طالل حممد امحد املشهداين

 اشكان حسن جيبو علي العمري

 اجمد عبد السالم سلطان عجاج

 اميان ادهم حسن امساعيل كوران 

 إيناس حممد محاد سلطان السلطان

 

تحضير الرايون الحرير 

 الصناعي
 قيس محمد عبد الحميد

 
 الرتقيات العلمية    سادسا:

 دورات التعليم املستمر    سابعا:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الندوات العلمية لالقسام            :   اثمنا:
 املقدمة للمجاميع االستشارية : الدراسات التطويريةاتسعا

 

 العدد املخطط للرتقية حسب اللقب العلمي  عدد املستحقني للرتقية خالل العام الدراسي 

 أستاذ
أستاذ 
 مدرس مساعد

مدرس 
 أستاذ اجملموع مساعد

أستاذ 
 مدرس مساعد

مدرس 
 اجملموع مساعد

- 2 2 5 9 - 4 5 7 16 

 

 عدد املشاركني املخطط مدة الدورة اتريخ إقامتها أسم الدورة ت
1- 
 25 ثالثة ايام 8/10/2018 االسمنت 
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 االستشاريه أجملموعه إىل  اتريخ تقدميها املكلفون ابعداد الدراسه عنوان الدراسه
بنظام  دراسة  تطوير املناهج الدراسية

 الكورسات
 هدى عبد الرزاقد.
 اروى حممد عثماند.

 د. علي يونس 
 د.حيدر امساعيل

 ران سامي سعيدد.

2019 

اعداد املناهج الدراسية والكوادر 
 النفطيلقسم االنتاج 

 هدى عبد الرزاق 
 حممود خليل سليم

 وجدان حممد صاحل
 علي يونس حامد 

 عبد احلميد قيس حممد

2018 

 

 

 األفالم العلمية                             عاشرا:  

 مكان إقامتها اتريخ إقامتها عنوان الندوة

 قسم الصناعات الكيمياوية  4/12/2018 االنتاج النفطي بني التقنية واالقتصاد

 الصف المستفيد تاريخ عرضة عنوان الفلم العلمي ت

 الثاني 8/10/2018 المنظفاتصناعة    .1

 الثاني 15/10/2018 السوائل النفطية  .2

 الثاني 22/10/2018 المبادالت الحرارية   .3

 الثاني 5/11/2018 النانو تكنولوجي  .4

 الثاني 19/11/2018 تصفية النفط  .5

 الثاني 3/12/2018 باالبراج في المصافي التقطير   .6

 االول 17/12/2018 البوليمرية الجريان خالل الحشوة  .7

 االول 11/3/2019 السيطرة على خزن المواد الكيميائية  .8

 االول 4/2019/ح15 التاكلاجهزة قياس   .9

 االول 6/5/2019 السيطرة في المصانع الكيمياوية  .10

 االول 2019/3/6 ادوات القياس  .11

 الثاني 2019/3/13 الثرموستات طرق السيطرة الحرارة  .12

 االول 2019/3/20 مفاهيم في الديناميكا الحرارية   .13

 الثاني 2019/3/27 ربط اجزاء بويلر بخاري   .14

 االول 2019/4/3 مقاييس ميكانيكية  .15

 االول 2019/4/10 االسعافات االولية   .16

 االول 2019/4/17 السالمة الصناعية  .17

 مالحظة :يتم مراجعة خمترب الوسائط املتعددة لالطالع على االفالم املتوفرة يف جمال االختصاص
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 الندوات الرتبوية     احلادي عشر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الزايرات العلمية وامليدانية     :الثاين عشر
 
 
 
 
 
 
 
 

 املشاركة يف الدورات التدريبية    الثالث عشر:
 أ : التدريسيني 

 الثاني 2019/4/24 فلم عن الخراطة  .18

 االول 2019/5/8 المقاومات والمتسعات   .19

 الثاني 2019/5/15 التلوث  .20

 الصف املستفيد اتريخ الندوة موضوع الندوة ت
 الثاين 29/10/2018 تعليمات الطلبة املقبولني   .1
 الثاين 14/11/2018 والدوام تشمااللتزام ابلزي احمل  .2
 االول 1/11/2018 معيااجلسلوك الطالب   .3
 االول 5/12/2018 كيفية كتابة التقارير العلمية   .4
 االول والثاين 12/1/2019 متابعة املستوى العلمي للطلبة  .5
 االول 20/3/2019 حدود العالقة بني الطالب والتدريسي  .6
 االول والثاين 21/5/2019 التهيئ لالمتحاانت  .7

 

 املالحظات  اتريخ الزايرة  الزايرة)اجلهة املخطط لزايرهتا( مكان  ت
  30/3/2019 مصفى القيارة النفطي  -1
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 ب : الفنيون

 

 

 
 

 

 
 

 ج : االداريون  
 

 ت 
أمساء التدريسيني 

 املرشحني 
 اجلهة املنظمة للدورة  موعد إقامة الدورة اسم الدورة 

 قسم الصناعات الكيمياوية 21/2/2019- 17/2/2019 االعشاب الطبية  اروى حممد عثماند. 1

 قسم الصناعات الكيمياوية 14/3/2019- 10/3/2019 النانوتكنولوجي د.علي يونس حامد 2
 قسم الصناعات الكيمياوية 25/4/2019 – 21/4/2019 زيوت التشحييم اروى حممد عثماند. 3

 قسم الصناعات الكيمياوية 28/3/2019 -24/3/2019 الدهاانت اروى حممد عثماند. 4

 قسم الصناعات الكيمياوية 14/10/2018 -8/10/2018 االمسنت اروى حممد عثماند. 5
    اشراكهم فيها ا ر ( ونوع الدورة اليت خيطط القسم العلمييف حالة صعوبة حتديد موعد اقامة الدورة او اجلهة املنظمة هلا يتم تثبيت امساء التدريسيني املرشحني ) حسب النسبة املقررة يف املعيا

 بغض النظر عن تثبيت موعد اقامة الدورة او اجلهة املنظمة هلا ..وهكذا ابلنسبة للفنيني واالداريني .
 

 اجلهة املنظمة للدورة  موعد إقامة الدورة اسم الدورة  أمساء الفنيني  املرشحني  ت 

 التقنية الشماليةاجلامعة  2018 اللغة االنكليزية واحملادثة عالء حممد سعيد -1

2-  
 

 اللغة العربية  خالد مجيل عز الدين
 اجلامعة التقنية الشمالية 2018

3- 
 اسامة

 حيىي عادل حيىي
 اجلامعة التقنية الشمالية 2019 احلاسبة 

 اجلامعة التقنية الشمالية 2019 اللغة االنكليزية واحملادثة صدام صبحي حممد 
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 اجلهة املنظمة للدورة  موعد إقامة الدورة اسم الدورة  أمساء اإلداريني املرشحني  ت 

    اليوجد -1

  
 

 استخدام احلاسبة              عشر الرابع
 املالحظات اتريخ االجناز  اتريخ املباشرة  اسم الربانمج او الرزمة التعليمية ت

 1/9/2019 1/9/2018 اللجنة االمتحانية  
 

 31/12/2018 30/9/2018 مياوية للقسميجرد املواد الك 
 

    خاص مبركز احلاسبة يف املعهد
 تشمل طلبة الصف الثاين فقط 
 
 

 

 الفعاليات الطالبية ألالمنهجية   اخلامس عشر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقارير الطالبية    السادس عشر

 النشاطات الرايضية  النشاطات الثقافية  املعارض والنشاطات العلمية  النشاطات الفنية 
 التاريخ  نوع النشاط  التاريخ نوع النشاط  التاريخ نوع النشاط  التاريخ نوع النشاط 

 12/2018 نشرة جدارية 3/2019 مسابقة علمية 12/2018 حفلة تعارف
مباراة بكرة 

 12/2018 القدم

حفلة ترفيهية 
 3/2019 نشرة جدارية 2019/ 4 مسابقة علمية 2019\4 جلميع الطلبة

مباراة بكرة 
 3/2019 القدم
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 80 عدد التقارير
 *تشمل التقارير اليت يعدها الطلبة ابستخدام مصادر و مراجع علمية خارج الكتب املنهجية 

 جماالت املسامهة يف االنفتاح على اجملتمع      السابع عشر:
 أ : النشاطات العلمية 

 
 
 
 
 

 ب: النشاطات اإلنتاجية 
  

 تفرغ تدريسيني استشارة فنية  حماضرة أو حلقة دراسية  براءات االخرتاع 
االسم 

املخطط أو 
 املسجل

اتريخ 
اإلجناز 
 املخطط

اجلهة  التاريخ  املوضوع
 املستفيدة 

اجلهة  التاريخ  نوعها 
 املستفيدة 

أسم 
 التدريسي 

املكان وجهة 
 التفرغ

   دوائر الدولة مستمرة علمية     

          
 

 ت
 نشاطات  تكنولوجية  استشارات إدارية  اإلنتاج الزراعي واحليواين  الطبية 

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

  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد 
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 املالحق
 1ملحق رقم / 

 الكتب املخطط أتليفها وترمجتها

 2ملحق رقم / 
 الطاقة االستيعابية املتاحة

 3ملحق رقم /
 اجملدولةالساعات األسبوعية 

 4ملحق رقم / 
 املشاريع اإلنشائية*

 

 الكتب املخطط أتليفهاعدد 
 اجملموع عدد الكتب املخطط ترمجتها

 اجملموع مساعدة منهجية

- 1 1 1 1 

 

 
 

 احلقول ** )موقع بديل(ورش خمتربات قاعة مطالعة قاعة دراسية

 السعة العدد السعة العدد السعة العدد السعة العدد السعة العدد

2 30 
 طالب

- - 3 30 
 طالب

-- --- - - 

 السعة ) الستيعاب اعداد الطلبة (.
 
 

 
 
 اجملموع الصف الثاين الصف األول 

80 46  

 الساعات األسبوعية اجملدولة = عدد الشعب * عدد الساعات االسبوعية للشعبة 

 

 املالحضات نسبة اإلجناز التاريخ املتوقع لإلجناز اتريخ البت اسم املشروع

     اليوجد

 *يشرتك مسؤول الوحدة اهلندسية والصيانة يف إعداد اجلدول
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 5ملحق رقم / 

 توفري املصادر العلمية )املكتبة و جمانية التعليم (

 
 6ملحق رقم /

 إجنازات املكتب االستشاري

ومت                5/2018/ 13 املنعقدة بتاريخ      6 ة     رقم  عرض اخلطة يف جملس القسم اجللسمت
    2019 -2018واعتمادها كخطة علمية  للعام الدراسي  إقرارها

                                                                                                                            
 ع  :ـــــالتوقي

 علي يونس حامدد.  :اسم عضو االرتباط 
   23/5/2018  : خــــاريـالت
 
 
 
 

  التوقيع
 هدى عبد الرزاق اسم رئيس القسم

 23/5/2018 التاريخ

املصادر املتوقع توفرها 
 للمكتبة

)جمانية الكتب املنهجية
 التعليم (

 املالحظات ) خاص ابملكتبة (الدورايت 

عدد 
 العناوين

عدد 
 النسخ

عدد  عدد العناوين
 النسخ

  أجنبية عربية عراقية

25 150 66 5665 - - - - 

       

 
 

 اجلهة املستفيدة االستشارة )النشاط(موضوع  اسم املكتب االستشاري

 دوائر الدولة فحوصات كيميائية لدوائر الدولة املكتب االستشاري العلمي
 * يشرتك املكتب االستشاري التابع للمعهد )ان وجد( يف إعداد هذا اجلدول

 


