6

الملاك التدريسي ( حسب الشهادة)
الموجود الفعلي(في تاريخ إعداد الخطة)
الإضافات المطلوبة (الشواغر)

الملاحظات
دكتوراه 
ماجستير 
دبلوم عالي
بكالوريوس 
المجموع
دكتوراه
ماجستير 
دبلوم عالي
بكالوريوس

2
7
-
3
12
4
6




الملاك التدريسي (حسب اللقب العلمي)
الموجود الفعلي
الإضافات المطلوبة (الشواغر)
الملاحظات
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
مدرس مساعد
المجموع
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
مدرس مساعد

-
2
7
1
10

2
5
7


الملاك الفني 
الموجود الفعلي
الإضافات المطلوبة (الشواغر)
الملاحظات
دبلوم عالي
فأعلى
بكالوريوس
دبلوم فني 
إعدادية فمادون 
المجموع
دبلوم عالي
فأعلى
بكالوريوس
دبلوم فني
إعدادية
فما دون

-
3
5
-
8
-
10
2



الملاك الإداري
الموجود الفعلي
الإضافات المطلوبة (الشواغر)
الملاحظات
دبلوم عالي
فأعلى
بكالوريوس
دبلوم فني 
إعدادية فمادون 
المجموع
دبلوم عالي
فأعلى
بكالوريوس
دبلوم فني
إعدادية
فما دون

-
-
-
1
1
1
1
1
1


أعداد الطلبة للعام الدراسي   2021 - 2022

المخطط قبولهم  *
المتوقع تواجدهم **

الصف الأول
الصف الثاني
المجموع
60
150
252
402
* الطلبة المخطط قبولهم / يعني عدد الطلبة المخطط قبولهم حسب خطة القسم العلمي
** الطلبة المتوقع تواجدهم للصف الأول = العدد المخطط للقبول في القسم العلمي + عدد الراسبين و المؤجلين من العام الماضي
** الطلبة المتوقع تواجدهم للصف الثاني =  الناجحون من الصف الاول + عدد الراسبون و المؤجلون في الصف الثاني
 البحث العلمي 
بحوث التدريسيين خلال سنة الخطة
ت
عنوان البحث
أسماء الباحثين
تاريخ المباشرة
تاريخ الإنجاز
1
Improving Performance of Batch Antenna Based on (MTM) Structure
د. رغد غالب سعد الله
د. عمر إبراهيم السيف
1/9/2021

2
Application of ANN as Compared with Regression and Radial Based Function for estimation of Saturated Hydraulic Conductivity
سحر اسماعيل محمود
صبا قاسم حسن
د. إبراهيم خليل سرحان
1/9/2021

3
Auto Electronic Recognition of the Arabic Sound
عمر إبراهيم السيف 
كفاء هادي ذنون
أسماء هادي ذنون
1/9/2021

4
Human Gender Classification for Digital Image Based on Engineering Transformers
كفاء هادي ذنون
محمد خالد يوسف
د.عمر إبراهيم احمد    
1/9/2021


البحوث الجارية (المستمرة من العام الماضي)
ت
عنوان البحث
أسماء الباحثين
تاريخ المباشرة
تاريخ الإنجاز
1
Task Scheduling for Cloud Computing Based on Firefly Algorithm
    د. عمر إبراهيم احمد
      د. إبراهيم احمد صالح
        سندس عبد المطلب
15/12/2018

2
Modeling of Urban Land Change Using Slap Swarm Optimization
د. إبراهيم احمد صالح
د. فوزية محمود رمو
د. عمر إبراهيم احمد
1/9/2020

3
Intrusion Detection Network Attacks Based on
Grasshopper Optimization Algorithm
د. إبراهيم احمد صالح
        سندس عبد المطلب
د. عمر إبراهيم احمد
1/9/2020

4
Skeleton Human Gender Gait Recognition using Polynomial Transform
د. عمر إبراهيم احمد
كفاء هادي ذنون
صبا قاسم حسن
1/9/2020

5
Study and Investigation Of smart Embedded System To predict Parkinson Disease
د. عمر إبراهيم احمد
د. إبراهيم احمد صالح
انعام عبد الجبار سلطان
د. خليل إبراهيم السيف
1/9/2020

6
Gender Classification Using Human Gait Based on Skeleton-Model

د. عمر إبراهيم احمد
صبا قاسم حسن
كفاء هادي ذنون
1/11/2020

7
Performance Evaluation of the Classification Algorithms for Diagnostic Alzheimer Disease
سارة سعد عبد الجبار
د. عمر إبراهيم احمد
26/5/2020

8
Using Skeleton Model to Recognize Human Gait Gender

د.عمر إبراهيم احمد
صبا قاسم حسن
عبد الرافع حسين مرعي    
4/1/2021

9
Communication and Network Technologies of IoT in Smart Building: A Surve
سالار جمال رشيد
د. أحمد مأمون الكبابجي
د. عبدالستار محمد خضر
1/8/2021

10
Students General Performance Evaluation, A Comparison Case Study for Different Years
د.عبدالستار محمد خضر
نجم عبدالله عبدالقادر
صبا قاسم حسن
1/9/2019

11
On the Fuzzy Rating Scale for The Satisfaction Questionnaire
تطوير مفهوم القياس والاستجابة عند عمل استبيان حول مسألة معينة
د.عبدالستار محمد خضر
عامر خضر جرجيس
1/11/2020
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 – Polynomials of Some Special for Cog-Graphs
رغد عبد العزيز مصطفى
د. أحمد محمد علي
د. عبدالستار محمد خضر
2/1/2021

13
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رغد عبد العزيز مصطفى
د. أحمد محمد علي
د. عبدالستار محمد خضر
2/1/2021

14
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 – Polynomials of Theta and Wagner Graphs
رغد عبد العزيز مصطفى
د. أحمد محمد علي
د. عبدالستار محمد خضر
2/1/2021

15
Utilizing Fingerphotos with Deep Learning Techniques to Recognize Individuals
صبا قاسم حسن
سحر اسماعيل محمود
د. رائد رافع عمر
15/9/2020

16
Co-occurrence matrix properties for Arabic characters classification based on spoken 
كفاء هادي ذنون
1/9/2019

17
Simulation of Intelligent Traffic Light Control using Multi Agent System
ماهر طلال محمد
طه ياسين عبد القادر
نعم سالم محمد شيت
1/9/2020

18
Improved Watermarking Scheme for Colored Medical Images based on SVD
طه ياسين عبد القادر
نعم سالم محمد شيت لجين يونس عبد القادر
د. عمر إبراهيم احمد
1/9/2020

19
Design and Implementation of Watermarking Scheme for Colored Images based on SVD using FPGA
نعم سالم محمد شيت
ماهر طلال محمد
طه ياسين عبد القادر
1/9/2020

	
الحلقات الدراسية للتدريسيين
ت
عنوان الحلقة الدراسية
التدريسي المكلف
تاريخ عقد الحلقة
1
محاكاة انتشار الأوبئة
ا.م.د. عبد الستار محمد خضر
3/10/2021
2
استخدام التقنيات الحديثة في تصنيع الخلايا الشمسية
م.د. عمر إبراهيم السيف
25/11/2021
3
استخدام برنامج RapidMiner في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
م. سحر إسماعيل محمود
29/12/2021
4
Features Extraction on Images Using PCA
م. صبا قاسم حسن
19/1/2021
5
استخدام ايعازات Morphology    على الصور الرقمية
م.  كفاء هادي ذنون
25/1/2022
6
استخدام التكنلوجيا الحديثة في التعليم
م.عبد الرافع حسين مرعي 
23/3/2022
7
استخدام قواعد التسجيل لإظهار النطق السليم في النص المنطوق اليا
م.م عبد الوهاب فتحي شريف
6/4/2022
8
استخدام خوارزمية PSO    لتمييز الأهداف في البيانات الضخمة
أ.م شهلة عبد الوهاب عبد القادر
8/5/2022
ملاحظة:   جميع الحلقات الدراسية تعقد في القسم

جلسات عرض المستجدات العلمية
ت
موضوع الجلسة 
تاريخ الجلسة 
التدريسي المكلف
1
الأنترنيت عبر ال Star Link
25/10/2021
أ.م.د. عبد الستار محمد خضر
2
استخدام الطاقة المتجددة لسد حاجات المجتمع من الطاقات الكهربائية
10/11/2021
م.د. عمر إبراهيم احمد
3
المستقبل المنظور لتطبيقات الأنظمة المطمورة FPGA
1/12/2021
م.م نعم سالم محمد شيت
4
تكنلوجيا الواقع الافتراضيVirtual Reality والواقع المعزز
22/12/2021
م.عبدالرافع حسين مرعي
5
استخدام برنامج ال   RapidMinerفي برمجة شجرة القرار
17/1/2022
م.سحر إسماعيل محمود
6
استخدام التطبيقات الذكائية لتمييز الصفات الحيوية للكائن البشري
28/4/2022
م.صبا قاسم حسن
7
تحويل النص العربي الى كلام
10/5/2022
م.م عبد الوهاب فتحي شريف
9
التطبيقات الحديثة للصور الرقمية
15/5/2022
م.كفاء هادي ذنون

الاستخدامات لتقنيات التعلم العميق
5/12/2022
أ.م شهلة عبد الوهاب 
ملاحظة : كافة الجلسات تتم في 

الترقيات العلمية
عدد المستحقين للترقية خلال العام الدراسي 
العدد المخطط للترقية حسب اللقب العلمي 
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
مدرس مساعد
المجموع
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
مدرس مساعد
المجموع
2
2
-
-
4
2
2
-
-
4



دورات التعليم المستمر
ت
أسم الدورة
تاريخ إقامتها
مدة الدورة
عدد المشاركين المخطط
الاسم
1
استخدام برنامج LaTex   في كتابة وفهرسة البحوث  الاكاديمية
2-6/1/2022
5 أيام 
20
د.  عمر -رنا -ضحى  -كفاء-ساهرة
2
معايير النشرالعالمية للبحوث العلمية في المستوعبات العالمية
23-27/1/2022
  5 أيام 

20
د.عمر+عبدالرافع+صبا+سحر+هدى
3
Microsoft Office Project 2010
6-10/3/2022
5 أيام
20
كفاء+د.عمر +أسماء+ سحر+محمد عبدالغفور
4
اساسيات ال Python 
3-7/4/2022

5 ايام
20
أ.شهلة عبدالوهاب
صبا قاسم+ د.عمر + عبدالوهاب+ مقداد
5
Convolutional Neural Networks in Python
8-12/5/2022

5 أيام 
20
د.عبدالستار+د.فدوى صبحي+  زينب محمد +صبا قاسم
6
تطبيقات الخوارزميات الجينية (امثلة وحلول)
5-9/6/2022

5 أيام 
20
أ سحر إسماعيل+  كفاء هادي+عبد الوهاب+ زاهد
7
تصميم الهوائيات باستخدام CST-MWS
4-8/9/2022
5 أيام
20
د.رغد غالب+د.عمر +غادة+ شذى جاسم+رغد
8
اساسيات Matlab
2-6/10/2022
5 أيام 
20
كفاء +د.رغد غالب+ رغد + عبد الرافع  +غادة
9
دورة image processing  باستخدام Matlab
7-11/11/2022
5 أيام
20
كفاء + صبا+د.عمر+ عبد الرافع + اسماء

دورات خدمة المجتمع
ت
أسم الدورة
تاريخ إقامتها
مدة الدورة
عدد المشاركين المخطط
1
دورة أولية في Microsoft Excel
5-9/6/2022

5 أيام

20
2
دورة اولية في شبكات الحاسوب والأمنية
16-12/6/2022

5 أيام

20
ورش العمل
ت
عنوان ورشة العمل
أسماء التدريسيين
تاريخ الانعقاد
1
تأثير العامل النفسي في تحسين معايير الجودة الاكاديمية
أ.م. د. قيس محمد علي /جامعة الموصل / كلية التربية
م.د. عمر إبراهيم السيف 
م.م محمد خالد يوسف/المعهد التقني موصل / شعبة ضمان الجودة

18/10/2021
2
إدارة المصادر والمراجع باستخدام برنامج Mendeley
م. صبا قاسم حسن/ المعهد التقني موصل
م. سحر إسماعيل محمود المعهد التقني موصل
م. كفاء هادي دنون / المعهد التقني موصل/ 
1/11/2021
3
معمارية وبرمجة وحدة معالجة الرسوميات
GPU Architecture and Programming
أ.م.د. عبد الستار محمد خضر 
د.  سرى نوفل / جامعة الموصل
د. لجين يونس عبد القادر/ ماجستير عقد وزاري
7/11/2021
4
المجلات العلمية الرصينة (التصنيف وأسلوب النشر)
أ.م.د. إبراهيم احمد صالح/ جامعة الموصل
م.د. عمر إبراهيم السيف/ المعهد التقني موصل
م.م الاء إبراهيم محمود/ مديرية تربية محافظة نينوى
2/12/2021
5
الافاق العلمية لاستخدامات الطاقات المتجددة
م.د. عمر إبراهيم السيف 
م. كفاء هادي دنون 
م .عبد الرافع  حسين مرعي
19/12/2021
6
استثمار واستخدام المميزات الرئيسية لمحرك البحث كوكل
م. سحر إسماعيل محمود 
م. صبا قاسم حسن
م.م عبد الرافع حسين مرعي 
26/12/2021
7
اهم ميزات استخدام منصة ZOOM المدفوعة الثمن عن المجانية في التعليم الإلكتروني
م. صبا قاسم حسن
م.د. عمر إبراهيم السيف
م.م سحر إسماعيل محمود
17/2/2021
8
الذكاء الاصطناعي ومفهوم التعلم العميق
م. صبا قاسم حسن
م.م سحر إسماعيل محمود
م.م عبد الرافع حسين مرعي
16/3/2022
9
مفهوم Enterprise Architecture  
م.م أسماء هادي ذنون/ جامعة الموصل
م. كفاء هادي دنون 
د. عمر إبراهيم السيف
5/4/2022
10
الذكاء العاطفي وأثره بالتعليم الأكاديمي
أ.م. د.  قيس محمد علي /جامعة الموصل / كلية التربية
م.د. عمر إبراهيم السيف
م. كفاء هادي دنون 
15/4/2022
11
تحويل الكلمات العربية المكتوبة إلى كلمات منطوقة
م.م عبد الوهاب فتحي شريف
طه يونس عبد القادر/ ماجستير عقد وزاري
حازم طلعت حازم/ ماجستير عقد وزاري
2/5/2022
12
المبادئ الأولية للأنظمة المعتمدة FPGA
نعم سالم محمد شيت/ ماجستير عقد وزاري
طه ياسين عبد القادر/ ماجستير عقد وزاري
لجين يونس عبد القادر/ ماجستير عقد وزاري
مروة نجم عبد / ماجستير عقد وزاري
1/6/2022





الندوات العلمية للأقسام
ت
عنوان الندوة
تاريخ إقامتها
مكان إقامتها
1
البيانات الضخمة: أساسيات وتوجهات بحثية
Big Data: Fundamentals and Research Trend
12/10/2022
تقنيات أنظمة الحاسوب
2
مبادئ تقنيات التعلم العميق
30/11/2021
تقنيات أنظمة الحاسوب
3
معايير رصانة المجلات العلمية في قانون الترقيات العلمية لعام 2017
28/12/2021
تقنيات أنظمة الحاسوب
4
مميزات التعليم المدمج مقارنة بالتعليم المعكوس
31/12/2021
تقنيات أنظمة الحاسوب
5
استخدامات جوجل فورم في التصحيح التلقائي
30/1/2021
تقنيات أنظمة الحاسوب
6
دور IOT في خدمة المجتمع الانساني
3/2/2022
تقنيات أنظمة الحاسوب
7
اساسيات الكتابة على برنامج ال LaTex 
16/3/2022
تقنيات أنظمة الحاسوب
8
مقدمة في الامن السيبراني
20/4/2022
تقنيات أنظمة الحاسوب
9
الكتابة على الورد من دون استخدام الكيبورد عن طريق التلفظ
31/5/2022
تقنيات أنظمة الحاسوب
10
اساسيات لغة بايثون
6/6/2022
تقنيات أنظمة الحاسوب
11
تأثير تقنيات التعلم العميق في تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي
12/6/2022
تقنيات أنظمة الحاسوب

الدراسات التطويرية المقدمة إلى المجاميع الاستشارية
 عنوان الدراسة
المكلفون بإعداد الدراسة
تاريخ تقديمها إلى المجموعة الاستشارية
لايوجد


* تشمل أية دراسة تطويرية مثل(استحداث أقسام علمية ؛ دراسة متابعة الخريجين ؛ دراسة تطوير مناهج لخ)و التي تعدها الأقسام العلمية بواقع دراسة واحدة على الأقل لكل قسم علمي سنويا




الأفلام العلمية
ت
عنوان الفلم العلمي
تاريخ عرضه
الصف المستفيد
1
نظام إدارة المراجعMendeley 
28/10/2021
التدريسيون
2
نظام اختبار اللغة الانكليزيةIELTS 
25/10/2021
الأول + الثاني
3
Microsoft Teams 
18/11/2021
الثاني
4
السبورات التفاعلية
2/12/2021
الثاني
5
كيف تنشر بحثك في المجلات العالمية
13/1/2021
التدريسيون
6
البيانات الكبيرة Big  Data
27/1/2022
الأول + الثاني
7
شرح موقع ٌResearch Gate
10/3/2022
التدريسيون
8
كيفية التعامل مع قاعدة البيانات Scopus
17/3/2022
التدريسيون
9
شرح عن الانتحال والاستلال
24/3/2022
التدريسيون
10
كيف تنشر بحثك في المجلات العالمية
6/4/2022
التدريسيون
11
كيفية عمل  السيرة الذاتية
8/4/2022
التدريسيون
12
مفهوم  التعلم العميق
14/4/2022
الأول + الثاني
13
مفاهيم قواعد البيانات
21/4/2022
الثاني
14
عمل مونتاج باستخدام تطبيق الاندرويد
28/4/2022
الاول
15
انشاء عرض تقديمي احترافي باستخدام Power Point
5/5/2022
الاول
16
الانترنيت العميق Web Deep
12/5/2022
الثاني
17
كيفية التعامل  مع قاعدة بيانات WOS
19/5/2022
التدريسيون
18 
شرح موقع EDAS  للندوات والمؤتمرات
26/5/2022
التدريسيون
19
أفكار لعروض تقديمية متميزة
2/6/2022
الاول
20
مفهوم الامن السيبراني
9/2/2022
الثاني



الندوات التربوية

ت
موضوع الندوة
تاريخ الندوة
الصف المستفيد
1
ندوة تربوية بمناسبة استقبال العام الجديد
13/10/2021
الثاني
2
توجيهات طلابية عن كوفيد 19 واهمية اللقاح 
11/3/2021
الاول + الثاني

ندوة تربوية لشرح مفهوم التعليم المدمج 
5 /12/2021
الأول

الزيارات العلمية والميدانية
ت
مكان الزيارة (الجهة المخطط زيارتها)
تاريخ الزيارة
الصف المستفيد

زيارة سد الموصل
اذار 2022
الاول والثاني

المشاركة في الدورات التدريبية
    أ _ التدريسيون

ت
أسماء التدريسيين المرشحين
اسم الدورة
موعد إقامة الدورة
الجهة المنظمة للدورة
1
سحر إسماعيل محمود
دورة image processing باستخدام Matlab
7-11/11/2022
انظمة الحاسوب
2
عبدالرافع حسين مرعي
اساسيات ال Python 
3-7/4/2022
انظمة الحاسوب
3 
صبا قاسم حسن
استخدام برنامج LaTex   في كتابة وفهرسة البحوث الاكاديمية
2-6/1/2022
انظمة الحاسوب
4
د. عمر إبراهيم السيف
تطبيقات الخوارزميات الجينية (امثلة وحلول)
5-9/6/2022
انظمة الحاسوب
5
عبدالرافع حسين مرعي
Microsoft Office Project 2010
6-10/3/2022
انظمة الحاسوب
6
شهلة عبدالوهاب عبد القادر
Microsoft Office Project 2010
6-10/3/2022
انظمة الحاسوب
7
صبا قاسم حسن
تطبيقات الخوارزميات الجينية (امثلة وحلول)
5-9/6/2022
انظمة الحاسوب
8
سحر إسماعيل محمود
معايير النشرالعالمية للبحوث العلمية في المستوعبات العالمية
23-27/1/2022
انظمة الحاسوب
9
د. عمر إبراهيم السيف
تطبيقات الخوارزميات الجينية (امثلة وحلول)
5-9/6/2022
انظمة الحاسوب
10
كفاء هادي
Convolutional Neural Networks in Python
8-12/5/2022
انظمة الحاسوب
11
عبد الوهاب فتحي شريف
اساسيات Matlab
2-6/10/2022
انظمة الحاسوب
في حالة صعوبة تحديد موعد إقامة الدورة و الجهة المنظمة لها يتم تثبيت أسماء التدريسيين المرشحين ( حسب النسبة المقررة في المعيار )ونوع الدورة التي يخطط القسم العلمي إشراكهم فيها بغض النظر عن تثبيت موعد إقامة الدورة و الجهة المنظمة لها...وهكذا بالنسبة للفنيين و الإداريين.
   
 ب -  الفنيون
 

اسماء الفنيين المرشحين
اسم الدورة
موعد اقامة الدورة
الجهة المنظمة للدورة
1
رغد حكمت
اساسيات ال Python 
3-7/4/2022
انظمة الحاسوب
2
هدى شرابي
اساسيات Matlab
2-6/10/2022
انظمة الحاسوب
3
غادة رافع
تطبيقات الخوارزميات الجينية (امثلة وحلول)
5-9/6/2022
انظمة الحاسوب
    
 ج-  الاداريون

ت 
أسماء الإداريين المرشحين 
اسم الدورة 
موعد إقامة الدورة
الجهة المنظمة للدورة 

لا يوجد



استخدام الحاسبة
ت
اسم البرنامج أو الرزمة التعليمية
تاريخ المباشرة
تاريخ الإنجاز
الملاحظات
1
نظام الارشفة الالكترونية
5/5/2022
3/11/2022
سيتم استخدامه في الادارية
2
نظام الغيابات الالكترونية
23/6/2022
27/10/2022
سيتم استخدامه في الأقسام العلمية 
الجدول أعلاه يخص مركز الحاسبة	
البحوث الطلابية
ت
عنوان البحث 
عدد الطلبة المكلفين 
أسم المشرف
تاريخ الإنجاز
1
نظام الترقياات العلمية
5
سحر اسماعيل محمود
1/6/2022
2
توزيع الطلبة على الاقسام العلمية
5
شهلة عبد الوهاب
1/6/2022
3
تصميم موقع الكتروني (الاسرة)
5
عب الرافع حسين
1/6/2022
4
تصميم موقع الكتروني لتعليم لغتي الإنكليزية والفرنسية للأطفال

5
صبا قاسم حسن
1/6/2022
5
تصميم موقع قسم انظمة الحاسوب
5
عبد الرافع حسين مرعي
1/6/2022
6
تقييم التعليم التقني من وجهة نظر الطلبة باستخدام تحليل المركبات الأساسية
5
سحر اسماعيل محمود
1/6/2022
7
نظام التدريب الصيفي
5
صبا قاسم حسن
1/6/2022
8
نظام التسجيل العقاري
5
كفاء هادي ذنون
1/6/2022
9
نظام إدارة محل تجاري
5
كفاء هادي ذنون
1/6/2022
10
انشاء قاعدة بيانات موحدة لدوائر الأحوال الدنية والجنسية العراقية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن
5
عبد الوهاب فتحي شريف 
1/6/2022
11

دراسة وتحليل مستلزمات تنفيذ نظام الحكومة الالكترونية

5

د.عمر إبراهيم
1/6/2022
معلومات الجدول تشمل طلبة الصف الثاني فقط



الحلقات الدراسية للطلبة

عنوان الحلقة 
عدد الطلبة المكلفين 
أسم المشرف
تاريخ الإلقاء

تصميم المواقع الالكترونية Front Page
5
عبد الرافع حسين مرعي
20/3/2022
الفعاليات الطلابية أللامنهجية
النشاطات الفنية 
المعارض والنشاطات العلمية 
النشاطات الثقافية 
النشاطات الرياضية 
نوع النشاط 
التاريخ
نوع النشاط 
التاريخ
نوع النشاط 
التاريخ
نوع النشاط 
التاريخ 
مسابقات رسم
نيسان 2022
معرض علمي
حزيران 2022
مسابقات شعرية
نيسان 2022
حفلة تعارف
كانون الثاني 2022
الاعمال اليدوية
ايار - 2022
معرض رسم
نيسان 2022
قصائد نثرية
كانون الاول 2021
كرة طائرة
نيسان / 2022
يوم الجامعة
نيسان 2022
كرة منضدة
كانون الثاني 2022




التقارير الطلابية
ت
اسم التقرير
عدد الطلبة
1
اساسيات الشبكات
5
2
تصميم موقع الكتروني
5
3
انواع وحدات الذاكرة
5
4
اساسيات Python
5
5
ادارة قواعد البيانات
5
6
امنية الشبكات
5
7
السلاسل الزمنية
5
8
لغة الجافا سكريبت
5
9
لغة PHP
5
10
Microprocessor 8085
5
11
انواع وحدات الذاكرة
5
12
المصفوفات في ال matlab
5

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


مجالات المساهمة في الانفتاح على المجتمع
النشاطات العلمية
براءات الاختراع 
محاضرة أو حلقة دراسية 
استشارة فنية 
تفرغ تدريسيين
الاسم المخطط أو المسجل لبراءة الاختراع
تاريخ الإنجاز المخطط
الموضوع
التاريخ 
الجهة المستفيدة 
نوعها 
التاريخ 
الجهة المستفيدة 
أسم التدريسي 
المكان وجهة التفرغ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
النشاطات الانتاجية
 ت
الطبية 
الإنتاج الزراعي والحيواني 
استشارات إدارية 
نشاطات تكنولوجية 

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

-
-
-
-
-
-
-
-

المــلاحــــق

ملحق رقم / 1   الكتب المخطط تأليفها وترجمتها
عدد الكتب المخطط تأليفها
عدد الكتب المخطط ترجمتها
المجموع
منهجية
مساعدة
المجموع


-
-
-
-
-


ملحق رقم /   2   الطاقة الأستيعابية المتاحة
قاعة دراسية
قاعة مطالعة
مختبرات
ورش
الحقول
الملاعب
أخرى
الملاحظات
العدد
السعة
العدد
السعة
العدد
السعة
العدد
السعة
العدد
السعة
العدد
السعة
العدد
السعة

4
210
-
-
4
140
-
-
-
-
-
-
-
-

السعة(لاستيعاب أعداد الطلبة)





ملحق رقم /   3   الساعات الأسبوعية المجدولة
الصف الأول
الصف الثاني
المجموع
96
93
189
الساعات الأسبوعية المجدولة= عدد الشعب × عدد الساعات الأسبوعية للشعبة

ملحق رقم / 4   المشاريع الإنشائية*
اسم المشروع
تاريخ البت
التاريخ المتوقع للإنجاز
نسبة الإنجاز
الملاحظات





*يشترك مسؤول الوحدة الهندسية والصيانة في إعداد الجدول

ملحق رقم / 5   توفير المصادر العلمية (المكتبة و مجانية التعليم)
المصادر المتوقع توفرها للمكتبة
الكتب المنهجية
(مجانية التعليم)
الدوريات (خاص بالمكتبة) 
الملاحظات
عدد العناوين
عدد النسخ
عدد العناوين
عدد النسخ
عراقية
عربية
أجنبية

-
-
18
1072
-
-
-



ملحق رقم /6       إنجازات المكتب الاستشاري
اسم المكتب الاستشاري
موضوع الاستشارة (النشاط)
الجهة المستفيدة



يشترك المكتب الاستشاري التابع للمعهد (إن وجد) في إعداد هذا الجدول

تم عرض الخطة في مجلس القسم   الجلسة    رقم   1   المنعقدة بتاريخ   5/9/2021 
وتم إقرارها واعتمادها كخطة علمية للعام الدراسي 2020-2021






الـتوقيــــــع  : 
اسم عضوالارتبـاط  :صبا قاسم حسن
التاريـــــــخ : 20/9/2021

التوقيــــــع :  
اسم رئيس القسـم  :عمر إبراهيم السيف
التاريــــــخ :20/9/2021






