


1

                                                                                                                       

 التحلیالت االحصائیةالتحلیالت االحصائیة 

موظفي قسم االحصاء وبنك املعلومات

مدير القسم              حسني أمحد أنعام   
مسؤول شعبة الدراسات والتحليالت             عبد زيد نذير

مسؤول شعبة االحصاء اجلامعي         جدوع كامل ندى 
عبد اجلبار                مسؤول شعبة بنك املعلومات حامت وسام 

م .احصائي                            قاسم غامن هبة
ر جاسم    عبود                      مربمجسح

االء خليل امساعيل                مهندس اقدم
سكينة مرتضى                        عقد       

هدى حسني علي                عقد
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 التحلیالت االحصائیةالتحلیالت االحصائیة 

نقدم هذا الكراس  االحصائي  والذي     
يمثل تحليالت احصائية للجامعة التكنولوجية      

من كافة مؤسسات  جمع بياناتها  التي تم  
الجامعة   املين ان ينفعكم   في مجاالتكم  

صورة ملخصة  المتعددة  ولتكون لكم  
عن الجامعة التكنولوجية  خالل الحقبة  

مدى تلك     الماضية  وتطورها  على  
السنوات  

مع التقدير

الخاتمة

نا ان نقدم الى كل الذين يتابعون مسيرة الجامعة من تدريسين  ديسع
وضح فيه مدى التطور الذي حصل  ومنتسبين وطلبة كراس احصائي  ي

ان    التأكيدوالبد من     ٢٠١٤-٢٠١٣للجامعة خالل الحقبة الماضية والى عام  
هذه االنجازات  المتحققة في جميع المجاالت التربوية والبحثية التي يقدمها  
اعضاء الهيئة التدريسية والمنتسبين في الجامعة اضافة الى الطلبة  والتي  

ي في جميع االتجاهات ماهي االنتاج هذه االعداد .تخدم المجتمع العراق

وتقبلوا فـائق تقديرنا

كلمة السید رئیس الجامعة المحترم
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 التحلیالت االحصائیةالتحلیالت االحصائیة 

١٣٤

نسبة التطورعدد التدریسینالسنة 

2009-20081368100

2010-20091387101.3

2011-20101380100.8

2012-20111402102.4

2013-20121436104.9

2014-20131502109.7

التدریسیة الھیئة اعضاء اعداد في التطور نسبة)     ١( جدول
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 التحلیالت االحصائیةالتحلیالت االحصائیة 

٣٣٢

النسبة المئویة %عدد الطلبةالسنة 

2009-2008209100

2010-200913866

2011-20108540.6

2012-201111755.9

2013-201218488

)     نسبة التطور في اعداد الطلبة  المتخرجین ١٧جدول (
على مدى خمسة سنوات  دراسات العلیالل
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 التحلیالت االحصائیةالتحلیالت االحصائیة 

٣٣٢

الطالب الى التدریسیینعدد التدریسینعدد الطلبةالسنة 

2009-2008863213686.3

2010-2009744513875.3

2011-2010674713804.8

2012-2011646614024.6

2013-2012692214364.8

2014-2013707415024.7

نسبة الطالب الى التدریسي)     ٢( جدول
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 التحلیالت االحصائیةالتحلیالت االحصائیة 

٣١٤

النسبة المئویة عدد الطلبةالسنة 

2009-200871100

3010-2009157221.1

2011-2010242340.8

2012-2011385542.2

2013-2012477671.8

2014-2013340478.8

) نسبة التطور الحاصل في اعداد الطلبة ١٦جدول (
المقبولین في الدراسات العلیا    
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 التحلیالت االحصائیةالتحلیالت االحصائیة 

٥٣٠

    

االقسام

ا
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6781076.3ھندسة المكائن والمعدات
6551145.7الھندسة الكھربائیة

6441933.3ھندسة البناء واالنشاءات
5691404الھندسة الكھرومیكانیكیة
542757.2ھندسة السیطرة والنظم
6041264.7ھندسة االنتاج والمعادن

408834.9الھندسة الكیمیاویة
284694.1ةالھندسة المعماری
9532004.7العلوم التطبیقیة
6665711.6علوم الحاسوب

216395.5ھندسة الحاسوب 
291793.6ھندسة المواد

229474.8ھندسة اللیزر وااللكترونیات البصریة 
335349.8تكنولوجیا النفط 

707413635.1الجامعة التكنولوجیة 

)نسبة الطالب الى التدریسي موزعین حسب االقسام ٣جدول (
2013-2014للعام الدراسي العلمیة
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٢٩٦

التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

نسبة المئویة لطلبةعدد االسنة 

2009-2008420100

2010-200934882.8

2011-2010472112.3

2012-2011732174.2

2013-20121048249.5

2014-20131129268.8

نسبة التطور في اعداد الطلبة الموجودین ) ١٥جدول (
 علیاللدراسات ال
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٧٢٨

التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 
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)
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اعداد 
94616018115430580التدریسین

) توزیع اعضاء الھیئة التدریسیة من حملة ٤جدول (
الدكتوراه حسب سنوات الخدمة 
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٢٧٨

التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

نسبة المئویة عدد الطلبةالسنة 

2009-20082390100

2010-2009173272.4

2011-2010160567

2012-2011137857.6

2013-2012119049.7

 ) نسبة التطور الحاصل في اعداد الطلبة ١٤جدول (
في الدراسات االولیة     الخریجین



1

                                                                                                  

٩٢٦

التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 
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اعداد 
79349260121738890التدریسیین

)توزیع اعضاء الھیئة التدریسیة  من حملة   ٥جدول (
الماجستیر حسب سنوات الخدمة
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٢٥١٠

التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

نسبة المئویة عدد الطلبةالسنة 

2009-20081259100

2010-20091343106

2011-20101551123

2012-20111713136

2013-20121924152

2014-20131733137

لحاصل في اعداد الطلبة المقبولین )التطور ا١٣جدول (
في الدراسات االولیة 
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١١٢٤

التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

الفئات 
العمریة

29-2039-3049-4059-5069-6079-70

اعداد 
54522214115210التدریسیین

)توزیع اعضاء الھیئة التدریسیة  من حملة   ٦جدول (
الماجستیر حسب الفئات العمریة
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٢٣١٢

التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

نسبة المئویة عدد الطلبةالسنة 

2009-20088632100

2010-2009744586.2

2011-2010674778.1

2012-2011646674.9

2013-2012692280.1

2014-2013707481.9

)التطور الحاصل في اعداد الطلبة الموجودین ١٢جدول (
في الدراسات االولیة
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١٣٢٢

التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

الفئات 
29العمریة
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اعداد 
191189203893التدریسیین

)توزیع اعضاء الھیئة التدریسیة  من حملة   ٧جدول (
راه حسب الفئات العمریةالدكتو
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٢١١٤

التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

نسبة الرسوبنسبة النجاحنسبة المشاركة الراسبون الناجحونالمشاركینالموجودیناالقسام

72163846018088.472.128.2ھندسة المكائن والمع��دات

62761347513897.777.422.5الھندسة الكھربائی�ة

59856545610994.480.719.2ھندسة البناء واالنش�اءات

5925394241159178.621.3الھندسة الكھرومیكانیكی��ة

5084843929395.280.919.2ھندسة السیطرة والنظ�م

52248938710593.679.121.4ھندسة االنتاج والمع�ادن

39538728510297.973.626.3الھندسة الكیمیاوی�ة

3002892692096.3936.9الھندسة المعماری�ة

97883769613585.583.116.1العلوم التطبیقی��ة

6185614857690.786.413.5علوم الحاسوب

2061961662995.184.614.7ھندسة الحاسوب 

2972882513796.987.112.8ھندسة المواد

2362141932290.690.1810.2 ھندسة اللیزر وااللكترونیات البص��ریة

312306281259891.88.1 تكنولوجیا النف�ط

691064065220118692.781.418.5الجامعة التكنولوجی��ة 

٢٠١٣ -٢٠١٢ التطور الحاصل في العملیة التعلیمی�ة  للع�ام الدراس��ي  (١١ جدول  (
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١٥٢٠

التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

االداریین اعدادالسنة 
المئویة  النسبة

بالنسبة الى سنة 
االساس

2009-2008822100

2010-2009917111.5

2011-2010992120.6

2012-20111149139.7

2013-20121135138

2014-20131104134.3

)نسبة التطور بالكادر االداري للجامعة   ٨جدول (
التكنولوجیة 
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التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

١٩١٦

اعداد المھندسینالسنة 
نسبة المئویة ال
النسبة الى سنة ب

االساس

2009-2008515100

2010-2009522101.3

2011-2010561108.9

2012-2011604117.2

2013-2012582113

2014-2013531103.1

)نسبة التطور بالكادر الھندسي  للجامعة  ١٠جدول (
التكنولوجیة 
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التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

١٧١٨

د الفنیینااعد السنة 
نسبة المئویة ال

بالنسبة الى سنة 
االساس

2009-2008638100
2010-200960995.4
2011-201062798.2
2012-2011693108.6
2013-2012716112.2
2014-2013740115.9

)نسبة التطور بالكادر الفني  للجامعة  ٩جدول (
التكنولوجیة 
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التحلیالت االحصائیة التحلیالت االحصائیة 

١٧١٨


