
 النشاط الفصلي للجامعة التكنولوجية

 30/4/2016ولغاية  1/1/2016للفترة من  

 المحور الطالبي

 التفاصيل النشاط ت

 0 ترقين قيد 1

 5 التأجيل 2

 0 فصل بالغش 3

 3 فصل بالغياب 4

عدد الطلبة المقبولين للدراسات االولية  5
 )صباحي ومسائي(

0 

العليا عدد الطلبة المقبولين للدراسات  6
 )صباحي ومسائي(

0 

 0 العبور 7

 205 المشتركين في االمتحانات 8

 ال يوجد  عدد الطلبة المنقولين من الجامعة 9

 ال يوجد عدد الطلبة المنقولين الى الجامعة 10

المشاركة في حفل توزيع تبرعات لاليتام  اخرى تذكر 11
مؤسسة العين الخيرية/ وجمع تبرعات من قبل 

 الطلبة

 زيارة الى نصب الشهيد   
 حملة تنظيف باحة القسم 

 

 

 المحور العلمي

 صيلاالتف النشاط ت

المؤتمرات )اقامة او مشاركة( يذكر  1
 اسم ومكان وتاريخ المؤتمر

 في العالي التعليم ترصين مرؤتمالمشاركة في 
 20/1/2016/ قاعة الحكيم في  العراق

الندوات )اقامة او مشاركة( يذكر اسم  2
 ومكان وتاريخ الندوة

 فيمشاركة في ندوة  .1
 الضمان بشعبة الخاصة1/3/2016

 / قسم هندسة كيمياوية والجودة
 

 في  Green Computingمشاركة  .2  
 / علوم الحاسوب 28/2/2016

 االلي االنسانمشاركة في ندوة  .3  
 في المستقبلية وتطبيقاته

 / سيطرة ونظم 2016/03/28 



االكاديمية وفق معايير تصميم البرامج  .4  
/ 28/03/2016المخرجات التعلمية يوم 

 قسم هندسة كيمياوية 

مشاكل النقل وسبل تطويره داخل مدينة  .5  
 / هندسة البناء بغداد

ورش عمل )اقامة او مشاركة( يذكر  3
 اسم ومكان وتاريخ ورشة العمل

 لمناقشة(1/2/2016) فيمشاركة  .1
 في الخاصة االحصائية البيانات

 للجامعات العالمي التصنيف
(Qs)الوطنية الجيدبر المخت ومعايير /

 قسم الضمان والجودة 
 

مشاركة في ورشة عمل التدقيق  .2  

الى 8المحاسبي والرقابة الداخلية يوم 

 / مركز التعليم المستمر 12/5/2016

ورشة عمل للدراسات العليا / مركز  .3  
 التعليم المستمر 

 6 المنجزةعدد البحوث العلمية  4

 6 الحلقات الدراسية 5

 ال توجد الزيارات العلمية 6

 للتوأمة مع كلية الرافدين االتفاقيات ومذكرات التفاهم 7

 

 المحور الهندسي والفني

 التفاصيل النشاط ت

 ال يوجد مختبرات )ابنية ومستلزمات( 1

 ال يوجد مكانها( –اسم الدورة  –اقامة الدورات)عددها  2

 ال يوجد مشاريع هندسية )مخطط او المنفذة( 3

 ال يوجد اقسام داخلية ومستلزمات 4

 



 النشاط الفصلي للجامعة التكنولوجية

 30/9/2016ولغاية  1/5/2016للفترة من 

 المحور الطالبي

 التفاصيل النشاط ت

 اليوجد ترقين قيد 1

 اليوجد التأجيل 2

 اليوجد فصل بالغش 3

 اليوجد فصل بالغياب 4

عدد الطلبة المقبولين للدراسات االولية  5
 )صباحي ومسائي(

 اليوجد

الطلبة المقبولين للدراسات العليا عدد  6
 )صباحي ومسائي(

11 

 اليوجد العبور 7

 196 المشتركين في االمتحانات 8

 اليوجد عدد الطلبة المنقولين من الجامعة 9

 اليوجد عدد الطلبة المنقولين الى الجامعة 11

 اليوجد اخرى تذكر 11

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحور العلمي

 صيلاالتف النشاط ت

المؤتمرات )اقامة او  1
مشاركة( يذكر اسم 

 ومكان وتاريخ المؤتمر

 ال يوجد 

الندوات )اقامة او  2
مشاركة( يذكر اسم 
 ومكان وتاريخ الندوة

 . 12/5/2116-11ندوة علمية في القسم يوم  .1
الثانية في قسم مشاركة في ندوة علمية كفاءة الطاقة  .2

  .  12/5/2116الكهروميكانيكية 

 

)اقامة او  ورش عمل 3
مشاركة( يذكر اسم 

ومكان وتاريخ ورشة 
 العمل

ورشة عمل في قسم السيطرة لنظام اوراكل /قسم االحصاء  .1

 . 14/6/2116في 
ورشة عمل في قسم السيطرة لنظام اوراكل في  .2

22/6/2116 . 
ورشة عمل دورة التدقيق المحاسبي والرقابة الداخلية في  .3

 . 12/5/2116-8قسم التعليم المستمر في تاريخ 
  

عدد البحوث العلمية  4
 المنجزة

6 

 8 الحلقات الدراسية 5

 ال توجد الزيارات العلمية 6

االتفاقيات ومذكرات  7
 التفاهم

 ال يوجد 

 

 المحور الهندسي والفني

 التفاصيل النشاط ت

 ال يوجد مختبرات )ابنية ومستلزمات( 1

 ال يوجد مكانها( –اسم الدورة  –اقامة الدورات)عددها  2

 ال يوجد مشاريع هندسية )مخطط او المنفذة( 3

 ال يوجد اقسام داخلية ومستلزمات 4

  

 

 

 وحدة اإلحصاء 

4/10/2016 



 النشاط الفصلي للجامعة التكنولوجية

 31/12/2016ولغاية  10/10/2016للفترة من 

 المحور الطالبي

 التفاصٌل النشاط ت

 2 ترقٌن قٌد 1

 1                          التأجٌل 2

 الٌوجد فصل بالغش 3

 الٌوجد فصل بالغٌاب 4

عدد الطلبة المقبولٌن للدراسات االولٌة  5
 ومسائً()صباحً 

 طالب  63صباحً /

 طالب  25مسائً /

عدد الطلبة المقبولٌن للدراسات العلٌا  6
 )صباحً ومسائً(

3 

 الٌوجد العبور 7

 الٌوجد المشتركٌن فً االمتحانات 8

 13 عدد الطلبة المنقولٌن من الجامعة 9

 الٌوجد عدد الطلبة المنقولٌن الى الجامعة 11

 الٌوجد اخرى تذكر 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحور العلمي

 صٌلاالتف النشاط ت

المؤتمرات )اقامة او  1
مشاركة( ٌذكر اسم 

 ومكان وتارٌخ المؤتمر

 ال ٌوجد 

الندوات )اقامة او  2
مشاركة( ٌذكر اسم 
 ومكان وتارٌخ الندوة

ندوةعلمٌة عن عملٌة التدرٌب الهندسً بعد التخرج واهمٌته فً  1

قسم السٌطرة والنظم ٌوم تطوٌر الصناعات الوطنٌة فً 
18/11/2116 

ندوة عن الوقودالحٌوي مستقبل الطاقات فً قسم السٌطرة والنظم  2

 7/11/2116ٌوم 

ورش عمل )اقامة او  3
مشاركة( ٌذكر اسم 

ومكان وتارٌخ ورشة 
 العمل

فً قسم ( ABET)حضور ورشة عمل الخاصة بتطبٌق المعاٌٌر  1

 18/11/2116الكهرومٌكانٌكٌة 
ورشة عمل الخاصة فً عمل مواصفات المختبر الجٌد حضور 2

(GLP-GCLP ٌوم )24/11/2116  
عدد البحوث العلمٌة  4

 المنجزة
9 

 11 الحلقات الدراسٌة 5

 الٌوجد الزٌارات العلمٌة 6

االتفاقٌات ومذكرات  7
 التفاهم

 الٌوجد

 

 المحور الهندسي والفني

 التفاصٌل النشاط ت

 ال ٌوجد ومستلزمات(مختبرات )ابنٌة  1

 ال ٌوجد مكانها( –اسم الدورة  –اقامة الدورات)عددها  2

 ال ٌوجد مشارٌع هندسٌة )مخطط او المنفذة( 3

 ال ٌوجد اقسام داخلٌة ومستلزمات 4

  

 

 

 اإلحصاء  شعبة 

2/1/2012 
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