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قسم تقنيات إدارة المكتب
الخطة العلمية والتربوية للعام
2022/2023














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

3
6
0
0
9
12
15
0
7


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
3
4
9
-
-
-
-


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

-
2
3
-
5
-
-
-
-



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

-
-
-
-
-
-
-
-
-














أعداد الطلبة للعام الدراسي 2022/2023


المخطط قبولهم  *
المتوقع تواجدهم **

الصف الأول
الصف الثاني
المجموع
100
100
100
200
* 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 الؤجلين من العام الماضي
** الطلبة المتوقع تواجدهم للصف الثاني =  الناجحون من الصف الاول + عدد الراسبون و المؤجلون في الصف الثاني

 

 أولا 	:البحث العلمي 	
أ – بحوث التدريسيين خلال سنة الخطة
ت
عنوان البحث
أسماء الباحثين
تاريخ المباشرة
تاريخ الإنجاز
1-
أثر الخداع التسويقي في بناء الصورة الذهنية للمستهلك
بثينة لقمان احمد
1/9/2022
31/8/2023
2-
جمالية المكان في المجموعة الشعرية (بيتنا) للشاعرة ريم قيس كبة
عبد الخالق سلمان جميان
17/3/2022
31/8/2023
3-
أثر استخدام التعليم المدمج في تغيير الثقافة المنظمية
انوار هادي طه
17/3/2022
31/8/2023
4-
تأثير الاتصالات على العلاقات الاجتماعية
انوار هادي طه
1/9/2022
31/8/2023
5-
الجزاءات التأديبية في الوظيفة العامة -دراسة مقارنة
محمد مضر يحيى
17/3/2022
31/8/2023
6-
القروض والضمانات وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل
شيماء ابراهيم طه/محمداحمد علي/ محمد مضر يحيى
17/3/2022
31/8/2023
7-
الطيف الاستراتيجي ومدى اعتماده (دراسة ميدانية في عدد من الشركات الانشائية في مدينة الموصل)
د.ياسر داؤد سليمان/ ايمن جاسم محمد
17/3/2022
31/8/2023
8-
قياس طبيعة العلاقة بين أبعاد التسويق الصحي
بثينة لقمان احمد
1/9/2022
31/8/2023
9-
دور التسويق الصحي في تعزيز المكانة الذهنية لدى الزبون
بثينة لقمان احمد
1/9/2022
31/8/2023
10-
الإعلان المحيط وأثره في السوق المستهدف
بثينة لقمان احمد
21/11/2021
31/8/2023
11-
	(The Implications of Simultaneous Engineering dimensions on the Accelerated Manufacturing Strategy)
ايمان احمد صالح
1/9/2022
31/8/2023
12-
	(Network Manufacturing System and its role in supporting the Intelligent supply chain)
ايمان احمد صالح
1/9/2022
31/8/2023
13-
دور المحفزات الحسية في دعم العلامه التجارية للزبون
بثينة لقمان احمد
21/11/2021
31/8/2023
14-
ابعاد التسويق الرشيق في تعزيز الكفاءة التسويقية والتفوق التسويقي
بثينة لقمان احمد
21/11/2021
31/8/2023
15-
لوحة القيادة التسويقية وأثرها في تعزيز المكانة الذهنية
بثينة لقمان احمد
21/11/2021
31/8/2023
16-
اثر ادارة المواهب البشرية في توفير مرتكزات القرار الرشيد
مزاحم رياض حمدون
1/9/2022
31/8/2023
17-
اثر المهارات التكنولوجيا على السلوك الابداعي للعاملين في شركات الاتصال ان في الموصل
انوار هادي طه
1/9/2022
31/8/2023
18-
العلاقة بين الاجماع الاستراتيجي والالتزام الاستراتيجي
ياسر داؤد سليمان
1/9/2022
31/8/2023
19-
(Adoption of additive manufacturing system in production line balancing)
ايمان احمد صالح
1/9/2022
31/8/2023
20-
الاستهلاك المستدام مدخل لدعم تقانة 6R
ايمان احمد صالح
1/9/2022
31/8/2023
21-
دور التصنيع العنقودي في تحسين الكفاءة الانتاجية في المنظمات الصناعية
هبة محمد حسين/ ايمان احمد صالح


22-
انعكاسات التصنيع الاجتماعي على تحقيق القيمة المضافة للمنتج
ايمان احمد صالح







الورش العلمية:
ت
عنوان الورشة
التدريسي المكلف
تاريخ اقامتها
عدد المشاركين

تعزيز ثقافة الجودة للمنظمات
مزاحم رياض حمدون
2/3/2023
12

الحوافز واهميتها في رفع مستوى اداء العاملين
بثينة لقمان احمد
10/5/2023
12

انترنت الاشياء
د.ايمان احمد صالح
11/1/2023
12











الخطة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للاعوام2022-2032

ت
عنوان النشاط
التدريسي المكلف
تاريخ عقد النشاط
مكان انعقاد النشاط
1-
اليات الحد من ظاهرة الفساد الاداري باعتماد استراتيجية الحوكمة الادارية
د.ياسر داؤود سليمان
10/4/2023
القسم



خطة تطوير الوعي الامني
ت
اسم النشاط
نوع النشاط
التدريسي المكلف
تاريخ اقامتها
اسم عضو ارتباط
1
اليات الرقابة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من ظاهرة نشر الاشاعات الالكترونية
ورشة
بثينة لقمان احمد
4/2/2023
نسرين محمد فتحي

الخطة السنوية لبرنامج تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة كهدف استراتيجي
ت
اسم النشاط
نوع النشاط
التدريسي المكلف
تاريخ اقامتها
اسم عضو ارتباط
1
دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات الملوثة 
ورشة
انوار هادي طه
6/1/2023
نسرين محمد فتحي


ثانياً	:الحلقات الدراسية للتدريسيين 
ت
عنوان الحلقة الدراسية
التدريسي المكلف
تاريخ عقد الحلقة
1
العصور الادبية في النقد الادبي العربي
د.عبدالخالق سلمان جميان
19/2/2023
2
راس المال الفكري /المفهوم وانواعه
بثينة لقمان احمد
2/4/2023
3
دور نظام الصحة والسلامة المهنية وفق المواصفةISO في تحسين بيئة العمل
انوار هادي طه
2/5/2023


 ثالثاً	:جلسات عرض المستجدات العلمية  
ت
موضوع الجلسة 
تاريخ الجلسة 
التدريسي المكلف
1-
نظام معلومات ادارة الموارد البشرية
15/1/2023
بثينة لقمان احمد
2-
النقد التفاعلي للقارئ واثره على النص الالكتروني 
19/3/2023
د.عبدالخالق سلمان جميان
3-
استخدام اساليب الذكاء الاصطناعي لدعم نظم التصنيع الحديثة
22/5/2023
د.ايمان احمد صالح




 رابعاً : 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












خامساً :دورات التعليم المستمر 

ت
أسم الدورة
تاريخ إقامتها
مدة الدورة
عدد المشاركين المخطط
1-
مفاهيم اساسية حول الادارة الاستراتيجية
8/1/2023
اسبوع
20
2-
تخطيط الموارد البشرية ودورها في اتخاذ القرارات
12/3/2023
اسبوع
20





سادسا :الندوات العلمية للأقسام
عنوان الندوة
تاريخ إقامتها
مكان إقامتها
العولمة وتأثيرها على العملية الانتاجية
7/2/2023
القسم
دور القائد الاداري في العمل الاداري
5/1/2023
القسم







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



* تشمل أية دراسة تطويرية مثل(استحداث أقسام علمية ؛ دراسة متابعة الخريجين ؛ دراسة تطوير مناهج 00000الخ)و التي تعدها الأقسام العلمية بواقع دراسة واحدة على الأقل لكل قسم علمي سنويا0












الافلام العلمية :
ت
عنوان الفلم العلمي
تاريخ عرضه
الصف المستفيد
































لا يجوز تكرار الفلم بحيت تكون الحصيلة (20) فلم علمي لكل ق






تاسعاً :الندوات التربوية  

ت
موضوع الندوة
تاريخ الندوة
الصف المستفيد
1-
السلامة المهنية ودورها في صيانة الموارد البشرية
24/10/2022
الثاني
2-
التعريف بنظام المقررات
8/1/2023
الاول

عاشراً	 :الزيارات العلمية والميدانية  
ت
مكان الزيارة (الجهة المخطط زيارتها)
تاريخ الزيارة
الصف المستفيد
1-
مكتبة الجامعة الشمالية/المعهد التقني الموصل
\3\2023
الاول
2-
مكتبة جامعة الموصل
\4\2023
الثاني
الحادي عشر :المشاركة في الدورات التدريبية  
أ: التدريسيون


ت
أسماء التدريسيين المرشحين
اسم الدورة
موعد إقامة الدورة
الجهة المنظمة للدورة
1-




2-









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 الإداري
ب : الفنيون

 
ت
اسماء الفنيين المرشحين
اسم الدورة
موعد اقامة الدورة
الجهة المنظمة للدورة
1-




2-






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











الثاني عشر: استخدام الحاسبة
ت
اسم البرنامج أو الرزمة التعليمية
تاريخ المباشرة
تاريخ الإنجاز
الملاحظات










الجدول أعلاه يخص مركز الحاسبة	
							       
الثالث عشر:البحوث الطلابية
ت
عنوان البحث 
عدد الطلبة المكلفين 
أسم المشرف
تاريخ الإنجاز
1
اهمية وانواع العمل في المنظمات الحكومية :هناك نوعين من دوران العمل الاجباري مثل التقاعد والاجازات المرضية والنوع الثاني الاختياري مثل الاستقاله
3 طلاب
بثينة لقمان احمد
2/4/2023
2
اثر جودة المعلومات في تعزيز الخيار الاستتراتيجي
4 طلاب
انوار طه هادي
18/5/2023
معلومات الجدول تشمل طلبة الصف الثاني فقط

الرابع عشر: الحلقات الدراسية للطلبة

عنوان الحلقة 
عدد الطلبة المكلفين 
أسم المشرف
تاريخ الإلقاء
1-
معوقات التخطيط الاستراتيجي في المنظمات
6
مزاحم رياض حمدون
3/2023
2-
كيفية استغلال الوقت
5
بثينة لقمان احمد
4/2023
3-





الخامس عشر:الفعاليات الطلابية أللامنهجية
النشاطات الفنية 
المعارض والنشاطات العلمية 
النشاطات الثقافية 
النشاطات الرياضية 
نوع النشاط 
التاريخ
نوع النشاط 
التاريخ
نوع النشاط 
التاريخ
نوع النشاط 
التاريخ 
حفلة تعارف
8/1/2023




مباريات بكرة القدم
11/2022



























السادس عشر:التقارير الطلابية 
عدد التقارير
100

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












السابع عشر: مجالات المساهمة في الانفتاح على المجتمع
أ : 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
























ب: النشاطات الإنتاجية 

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

6
40


1
25









السعة(لاستيعاب أعداد الطلبة)










ملحق رقم /   3   الساعات الأسبوعية المجدولة
الصف الأول
الصف الثاني
المجموع
64
60
124
الساعات الأسبوعية المجدولة= عدد الشعب × عدد الساعات الأسبوعية للشعبة


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


































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










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    ....    المنعقدة بتاريخ  
وتم إقرارها واعتمادها كخطة علمية للعام الدراسي  ....




 
الـتوقيــــــع  : 
اسم عضوالارتبـاط  
تاريـــــــخ : 

التوقيــــــع :  
اسم رئيس القسـم  :





                                                                         

التوقيع

اسم رئيس القسم

التاريخ










