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كلمة السيدة رئيس الجامعة 
ــة الجامعــة ومفاصلهــا ومخرجاتهــا، فهــي تخــرج تخصصــات تقنيــة متعــددة  دليــل الجامعــة هــو الوصــف لحال

بشــهادات اوليــة )دبلــوم وبكالوريــوس ( ودراســات عليــا هندســية وزراعيــة واداريــة وطبيــة رغــم حداثــة تاسيســها 

فــي العــام 2014 بعــد إعــادة هيكليــة هيئــة التعليــم التقنــي إلــى أربــع جامعــات منهــا جامعتنــا التقنيــة الشــمالية 

الفتيــة. تغطــي الجامعــة ثــالث محافظــات )نينــوى، كركــوك، صــالح الديــن( بواقــع عشــرة  كليــات ومعاهــد تقنيــة 

تحاكــي بمخرجاتهــا حاجــة المجتمــع وســوق العمــل، فهــي البوابــة التــي يصنــع منهــا علمــاء وقــادة فــي المجتمع 

مــن التقنييــن فــي شــتى مفاصــل العلــم والمعرفــة.

ــس  ــة لتناف ــا الحداث ــي فيه ــدة تراع ــات فري ــي بتخصص ــودي واالفق ــع العم ــن التوس ــد م ــع للمزي ــة تتطل والجامع

ــا. ــا عالمي مثيالته

           االستاذ الدكتورة علياء عباس علي العطار
            رئيس الجامعة 



نبذة عن الجامعة
جامعــة حكوميــة  عراقيــة، تعــد إحــدى تشــكيالت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ومــن أهــم الجامعــات التقنيــة 

ــد  ــنة 2014م،  بع ــى س ــة إل ــاء الجامع ــخ إنش ــع تاري ــي ، ويرج ــم التقن ــة التعلي ــن هيئ ــت م ــة انبثق ــع جامع ــراق، وراب ــي الع ف

قــرار حــل هيئــة التعليــم التقنــي وتشــكيل الجامعــات التقنيــة بديــاًل عنهــا .

تضــم الجامعــة ) خمــس كليــات وخمســة معاهــد فــي اختصاصــات مختلفــة (، تمنــح درجــات الدبلــوم و البكالوريــوس، 

ــرى؛  ــة أخ ــوم متنوع ــن عل ــاًل ع ــة( فض ــة، والزراعي ــية، واإلداري ــة، والهندس ــوم )الطبي ــواع العل ــف أن ــي مختل ــتير، ف والماجس

لترفــد ســوق العمــل وحاجــة المجتمــع مــن الكفــاءات العلميــة والمعرفيــة ، وتتــوزع علــى رقعــة جغرافيــة شاســعة 

ــوى. ــة نين ــي بمحافظ ــا الرئيس ــع مقره ــن(. ويق ــالح الدي ــوك وص ــوى وكرك ــي: ) نين ــات ه ــالث محافظ ــي ث ــد ف تمت
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الرؤية، الرسالة واالهداف 
رؤية الجامعة

جامعــة تقنيــة متميــزة في التعليم التقنــي والبحث العلمي وفاعلــة في بناء المجتمع حاضرا ومســتقبال. 

رسالة الجامعة

ــا،  ــات العلي ــي والدراس ــم الجامع ــة للتعلي ــودة عالي ــة ذات ج ــج اكاديمي ــدم برام ــمالية تق ــة الش ــة التقني الجامع
ــاء مســتقبل وطنهــم  ــزة قــادرة علــى االســهام بفعاليــة فــي بن وترفــد المجتمــع بطاقــات علميــة تقنيــة متمي
وامتهــم، تجمــع بيــن الحداثــة فــي الفكــر المعرفــي والعراقــة والجــودة فــي العطــاء العلمــي والبحثــي 
ــتوى  ــاء بمس ــاعين لالرتق ــس( الس ــة التدري ــاء )هيئ ــن اعض ــة  م ــزة ومتنوع ــة متمي ــم نخب ــا وتض ــي، كم والمهارات
جــودة العمليــة التعليميــة التقنيــة مــن خــالل توفيــر وســائل تعليــم حديثــة تعتمــد علــى توظيــف تقنيــات 
ــا  ــا منه ــي، حرص ــم الجامع ــم التعلي ــي دع ــد(، ف ــن بع ــم ع ــي )التعلي ــوري وااللكترون ــي / الحض ــم العلم التع

ــة.  ــة العالمي ــورات االكاديمي ــر التط ــة اخ ــى مواكب عل

اهداف الجامعة

إمكاناتهــا،  وتطويــر  المجتمــع،  مــع  اإليجابــي  التفاعــل  علــى  والقــادرة  الالزمــة  التقنيــة  المــالكات  إعــداد   .1
ــق  ــالد؛ لتحقي ــورة للب ــات المتط ــب اإلحتياج ــات، بحس ــاج، والخدم ــي اإلنت ــي مجال ــة ف ــا التنموي ــق أهدافه وتحقي

ــل(. ــول العم ــى حق ــة إل ــد الدراس ــن مقاع ــة )م ــعار الجامع ش
2. تطويــر مناهــج دراســية مبتكــرة حديثــة تلبــي حاجــات مختلــف شــرائح المجتمــع فضــاًل عــن اهتمامهــا بالبحــث 

العلمــي، وتطويــر المعرفــة اإلنســانية، وتطويعهــا لخدمــة المجتمــع، خدمــة للجوانــب العمليــة التطبيقيــة .
3. دور الجامعــة فــي التقــدم العلمــي والتقنــي فــي مختلــف المجــاالت، ومنهــا تطويــر اســتخدام الطاقــة 

الشمســية فــي العــراق .
4. تهتــم الجامعــة بالتعــاون وتبــادل الخبــرات واألســاتذة المتخصصيــن مــع الجامعــات العراقيــة والعربيــة 
والعالميــة فــي مختلــف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا، وللجامعــة عالقــات وطيــدة تربطهــا بالكثيــر مــن 

الجامعــات، وتنظــم عالقتهــا اتفاقيــات تعــاون وتوأمــة مــع عــدد مــن الجامعــات.
5. تهيئــة بيئــة علميــة وبحثية تطبيقيــة تحقق مفاهيم وأهداف » الجامعــة المنتجة«
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االقسام والشعب في رئاسة الجامعة 
قسم االعالم و العالقات العامة

ومؤثــر  دائــم  حضــور  ولــه  والثقافيــة  العلميــة  الواجهــة  يمثــل  إذ  والرئيســة  الهامــة  األقســام  مــن  يعــد 
ــن  ــة وم ــات الجامع ــاطات وفعالي ــل نش ــى مجم ــوء عل ــليط الض ــة وتس ــي تغطي ــر ف ــن دور كبي ــه م ــوم ب لمايق
ــون  ــي ويتعرف ــي والداخل ــور الخارج ــا الجمه ــع عليه ــع ليطل ــاول الجمي ــي متن ــل األخبارف ــرى جع ــه األخ مهام
مــن خاللهــا علــى ماتقــوم بــه الجامعــة وماتقدمــه مــن خدمــات فــي مختلــف المجــاالت ، واليمكــن نجــاح أي 

ــة . ــات العام ــالم والعالق ــى اإلع ــا عل ــن اعتماده ــم يك ــة مال ــة علمي مؤسسس

شعب القسم

media@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للقسم

شعبة العالقات العامة  شعبة االعالم 
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قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي

ــث  ــم والبح ــة التعلي ــم عملي ــودة لدع ــة الج ــم وأنظم ــق  مفاهي ــر وتطبي ــواة لنش ــودة ن ــان الج ــم ضم ــد قس يع

العلمــي وخدمــة المجتمــع، كمــا يســعى ألن يكــون مركــزا للتميــز واالبتــكار فــي ممارســات الجــودة فــي كليــات 

ــى  ــادرة عل ــون ق ــث تك ــة بحي ــودة الداخلي ــم الج ــاد نظ ــامها، واعتم ــمالية وأقس ــة الش ــة التقني ــد الجامع ومعاه

ــر المســتمر لمنظومــة التعليــم الجامعــي بمــا يؤهلهــا للوصــول إلــى االعتمــاد  مواكبــة التطــور العلمــي والتطوي

ــة. ــات العالمي ــة للتصنيف ــول الجامع ــي ودخ ــي العرب ــي األكاديم ــي والمؤسس البرامج

شعب القسم:

 

quality@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للقسم

                           شعبة جودة المختبرات
                           التعليمية  

                            شعبة التدريب والدعم
                            الفني 

شعبة تقويم االداء

 شعبة الجودة        وحدة التصنيفات العالمية



االقسام والشــعب في رئاسة الجامعة 
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قسم شؤون الطلبة والتسجيل 

احــــد أقســــام الجامعــــة الــــذى يتولــــى مهــام متابعــــة أالمــور الطالبيــــة مــــن المقبوليــن مــن قنــــوات القبــول 

كافــــة والمســــتمرين بالدراســــة والخريجيــــن للدراســــتين الصباحيــــة والمســــائية ، ويســــعى القســــم لتحقيــــق 

المهــــارة فــــي مجــال تقديــــم أفضــل خدمــة للطالــب ومســــاعدته فــي الحصــول علـى ميـــزة التعليـم التقني 

ومنحهـــم شـــهادة البكالوريـــوس والدبلـــوم التقنـــي ) لغـــرض خدمـــة المجتمـــع فـي ســـوق العمـل مــــن حملــة 

االختصاصــــات التقنيــــة الطبيــــة و التكنولوجيــــة واالداريـــة و الزراعيـة. ومـــن أهدافـه أن يكـون ذلـك الـــكادر متميـًزا 

ًــا ليحقـق رســـالة الجامعـة فـي رفـد الســـوق بقاعــدة عمــل رصينــة تخلــــق بنيــة تحتيــة وأيدي  ًــا ، تربويـ علميــًـا ، فنيـ

عاملــــة تواكــــب التطــور والتميــــز والجــودة فــــي خلــق معاييــــر العمــل الجيــد.

شعبة الوثائق والتصديقات شعبة الشؤون الدراسية

شعبة تدقيق الوثائق شعبة القبول
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اناثذكوراناثذكور

students@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للشعبة

اعداد طلبة الدراسات المسائية: اعداد طلبة الدراسة الصباحية:

10782827132741340



قسم الدراسات و التخطيط

الجامعــة  رئيــس  مســاعد  لدائــرة  التابعــة  العلميــة  األقســام  مــن  والتخطيــط  الدراســات  قســم  يعــد 

للشــؤون العلميــة اذ يضــم قســم الدراســات والتخطيــط الشــعب االتيــة )التخطيــط، االحصــاء، البيانــات( فضــال عــن 

وحــدة االرشــيف االلكترونــي. يســاهم قســم الدراســات والتخطيــط فــي التأســيس العلمــي ألســتحداث الكليــات 

ــق  ــى وف ــة عل ــائية للجامع ــا والمس ــات العلي ــة والدراس ــز البحثي ــروع والمراك ــة والف ــام العلمي ــد واالقس والمعاه

الضوابــط والشــروط الحاكمــة، فضــال عــن بنــاء قاعــدة رصينــة للمعلومــات عــن الكليــات والمعاهــد كافــة وديــوان 

الجامعــة بمــا يمكــن مــن توفيــر المعلومــات الالزمــة ألتخــاذ القــرارات الرصينــة والســعي الجــاد نحــو تحقيــق 

الريــادة والتميــز فــي مجــاالت التعليــم التقنــي للتخصصــات التكنلوجيــة والطبيــة والزراعيــة واإلداريــة لتكــون 

جامعتنــا ضمــن افضــل الجامعــات العراقيــة والعربيــة والعالميــة فــي مجــال انتــاج المعرفــة المناســبة للحاجــات 

الحقيقيــة للمجتمــع والمســاهمة الفاعلــة فــي االرتقــاء بالتعليــم التقنــي علــى وفــق تخصصــات الجامعــة اداة 

ــراق. ــتدامة للع ــة المس ــة االقتصادي ــوغ التنمي لبل

شعب القسم :

شعبة التخطيط          شعبة االحصاء             شعبة البيانات    

udiesdept@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للمركز

دليل الجامعة التقنية الشمالية  18



19دليل الجامعة التقنية الشمالية

قسم التصاريح االمنية

ــو  ــوزارة ، وه ــن ال ــد م ــي المعتم ــكل التنظيم ــب الهي ــة حس ــس الجامع ــيد رئي ــا بالس ــة إداري ــام المرتبط ــد االقس اح
ــع  ــة لجمي ــح األمني ــح التصاري ــه من ــوزارة ، ومهمت ــز ال ــة بمرك ــح األمني ــر / التصاري ــيد الوزي ــب الس ــا بمكت ــط تقني مرتب
ــة  ــة وطلب ــبي الجامع ــة لمنتس ــوم اليومي ــاء ، الرس ــون ، األعض ــون ، المقاول ــون الدائم ــة )الموظف ــي الجامع موظف
التنســيب 2. اســتالم الوظائــف  3. منــح تصاريــح أمنيــة لجميــع الشــركات   .1 الدراســات العليــا( ومهامــه هــي: 

والمنظمــات المتعاقــدة مــع الجامعــة.
كمــا يتبنــى المكتــب السياســات والتعليمــات الصــادرة عــن المكتــب الوطنــي للتصاريــح األمنيــة / استشــارات األمــن 
القومــي ، ويصــدر اللوائــح والتعليمــات المتعلقــة بتنظيــم الجانــب األمنــي ،ويتخــذ االجــراءات  الالزمــة لتأميــن 
وحمايــة المبانــي واألفــراد والمعلومــات واألجهــزة والمعــدات كافــة مــن أي ضــرر أو خــرق أمنــي وفقــً لسياســات 
المكتــب الوطنــي ، وكذلــك المشــاركة فــي اللجــان التــي يتعلــق عملهــا بالجانــب األمنــي ، واســتبعاد األشــخاص غيــر 
المخوليــن ، والذيــن يرفضــون إجــراء تصاريــح أمنيــة مــن مناصبهــم كمــا يتولــى القســم مســؤولية عقــد مؤتمــرات 
ونــدوات تعليميــة تهــدف إلــى إعــالم موظفــي الجامعــة بالمخاطــر التــي قــد يواجهونهــا ومحاربــة الشــائعات التــي 

تهــدف إلــى زعزعــة األمــن.
Sec_permit_dept@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للقسم



قسم الدراسات العليا

هــو القســم المســؤول علــى كل مــا يتعلــق بالدارســين فــي الدراســات العليــا 

ــال،  ــوم ع ــا )دبل ــهادات علي ــى ش ــم عل ــرض حصوله ــة( لغ ــوبين والطلب ــن )المنس م

ماجســتير، دكتــوراه( مــن الجامعــات العراقيــة.

شعب القسم: 

pgdept@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للقسم

شعبة متابعة شؤون الطلبةشعبة القبول

شعبة إصدار االوامر الجامعية
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شعب القسم:

scrd@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للقسم                          
شعبة العالقات الثقافية شعبة الدارسين في الخارج

قسم البعثات و العالقات الثقافية

هو أحد  األقسام العلمية المرتبطة بدائرة مساعد رئيس  الجامعة للشؤون العلمية ومن مهامه:
 - عقد االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجامعات العربية أو العالمية- 

 -إعداد خطة لإلجازات الدراسية لمنتسبي الجامعة من التدريسيين أو الموظفين الراغبين في الدراسة خارج أو 
 داخل البلد للحصول على الشهادات العليا.

 - استضافة التدريسيين من خارج البلد للتبادل الثقافي فيما يتعلق بتطوير طرق ومناهج التدريس الحديثة
  إيفاد أو إعارة تدريسي الجامعة الى خارج البلد-

- القيام بإجراءات تقييم شهادات المبتعثين إلى خارج القطر الحاصلين على الشهادات العليا بعد انتهاء 
 دراستهم

- إعداد قاعدة بيانات للطلبة الدارسين خارج البلد من منتسبي الجامعة
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قسم شؤون الديوان

هــو احــد أالقســام اإلداريــة فــي رئاســة الجامعــة وابــرز المهــام المكلــف بهــا 

مهــام إداريــة ومهــام هندســية، فنيــة. وتــوزع هــذه المهــام علــى شــعب القســم 

جميعــً وكال بحســب اختصاصــه فضــال عــن ذلــك مــد يــد العــون الــى تشــكيالت 

رئاســة الجامعــة كافــة مــن نقــل وصيانــة واعمــال هندســية او زراعيــة وغيرهاعــن 

والعقبــات  المشــاكل  علــى  للوقــوف  الميدانيــة  والجــوالت  الزيــارات  طريــق 

ومعالجتهــا.
diwan_affairs@ntu.edu.iq  : االيميل الرسمي للقسم 

شعب القسم  

شعبة اآلليات

شعبة الصيانة

شعبة الورش الفنية

الشعبة الزراعية

شعب القسم  

شعبة االستعالمات  

شعبة الحراسات 

شعبة الباجات   

شعبة الدفاع المدني

قسم المتابعة

يعــد مــن األقســم الهامــة والرئيســة فــي الجامعــة يرتبــط ارتباطــً رئيســيً برئيــس 
الجامعــة ومــن مهامــه : )تذكــر بنقــاط(:

- مسؤول عن أمن وحماية موظفي الجامعة .

- مسؤول على أمن دخول وخروج المنتسبين والطلبة والزوار داخل الحرم .

- مسؤول عن الحراسات الليلية والنهارية والدفاع المدني .

- عمل بطاقة تعريفية )باج( للسيارات المدققة أمنيً .

followup_dept@ntu.edu.iq :رسمي للقسم
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قسم شؤون االقسام الداخلية

يعــد قســم شــؤون االقســام الداخليــة مفصــال مهمــا مــن مفاصــل الجامعــة االداريــة والخدميــة وركنــا اساســيا 

ــن  ــات واالماك ــن المحافظ ــن م ــة القادمي ــم والمعرف ــة العل ــن لطلب ــالذ االم ــل الم ــا تمث ــيكالتها لكونه ــن تش م

ــبة. ــية مناس ــواء دراس ــح واج ــكن مري ــن س ــي تامي ــن دور ف ــا م ــة وماله ــن الجامع ــدة ع البعي

شعب القسم: 

dormitory@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للشعبة

   االدارية والقانونية         الحسابات والمخازن            البحث االجتماعي      اسكان الطلبة             الصيانة والخدمات



قسم النشاطات الطالبية

ــا:  ــة ثالث ــعبة الفني ــا: الش ــة ثاني ــعبة الرياضي ــي اوال: الش ــعب وه ــالث ش ــن ث ــة م ــاطات الطالبي ــم النش ــون قس يتك

ــط .  ــم . خ ــة ) رس ــارض الفني ــة والمع ــوالت الرياضي ــة البط ــن إقام ــؤول ع ــم مس ــون القس ــفية ويك ــعبة الكش الش

زخرفــة . نحــت . ......الــخ ( فضــال عــن المشــاركة فــي المعســكرات الكشــفية للطــالب و المنتســبين وكذلــك اإلشــراف 

علــى شــعب النشــاطات الطالبيــة لتشــكيالت الجامعــة كافــة والعمــل علــى تذليــل الصعوبــات و المشــاكل التــي 

ــا. تواجهه

student.activities@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للشعبة

شعبة النشاطات الكشفيةشعبة النشاطات الفنية شعبة النشاطات الرياضية

دليل الجامعة التقنية الشمالية  24



االقسام والشــعب في رئاسة الجامعة 

قسم الشؤون العلمية

يتضمــن دور قســم الشــؤون العلميــة بصــورة عامــة االهتمــام بمختلــف النتاجــات العلميــة فــي الجامعــة مــن نشــر 

لبحــوث علميــة وبــراءات اختــراع وكتــب بمختلــف اصنافهــا، فضــال عــن متابعــة النشــاطات العلميــة المتنوعــة مثــل 

المؤتمــرات والنــدوات والــورش العلميــة، ويتكــون القســم مــن: 

شعبة البحوث العلمية

وحدة البريد

وحدة الحاضنة التكنلوجية

وحدة بناء القدرات العلمية 
والبحثية

شعبة تسويق النتاجات العلمية وحدة البرنامج الحكومي

وحدة  االمتحانات

scientific@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للقسم
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قسم الشؤون  االدارية والمالية 

يتولــى قســم الشــؤون اإلداريــة والماليــة مهمــة تنظيــم وتســيير الشــؤون االداريــة والماليــة للجامعــة مــن مــوارد 

ــوى  ــداد الق ــم واع ــي القس ــوارد ف ــادر وال ــد الص ــة، وادارة البري ــات اداري ــوازم وخدم ــي ول ــر مؤسس ــرية وتطوي بش

العاملــة وعمــل تقاريــر دوريــة عــن عملهــم وكذلــك ادارة ومســك ســجالت الموظفيــن وســجالت االجــازات بجميــع 

انواعهــا وترفيــع الموظفيــن واحتســاب الشــهادات ومنــح االلقــاب العلميــة فضــال عــن منــح كتــب الشــكر والتقديــر 

وإعــداد مشــروع موازنــة الجامعــة وادارة االنفــاق وفــق البرامــج والمشــاريع وقبــض الرســوم واعــداد التقاريــر الماليــة 

والحســابات الختاميــة واإلشــراف علــى تنفيــذ جميــع االجــراءات المتصلــة بــادارة الشــؤون الماليــة فــي الجامعــة مــن 

خــالل الشــعب التابعــة للقســم.

شعب القسم  

شعبة شؤون التدريسيين       
              شعبة الرواتب

شعبة شؤون الموظفين       
            شعبة حسابات الخطة

شعبة التوظيف والمالك      
            شعبة الموازنة والتخطيط المالي

شعبة التقاعد        
            شعبة المخازن والتجهيزات

شعبة الحسابات والصرف       
            شعبة السجالت

شعبة حسابات صندوق التعليم العالي   

maf_dept@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للقسم
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قسم الرقابة و التدقيق الداخلي

ــً بالســيد رئيــس  ــة والتدقيــق الداخلــي أحــد األقســام المهمــة فــي رئاســة الجامعــة والمرتبــط أداري قســم الرقاب

ــة  ــور االداري ــي االم ــتقاللية ف ــل باس ــز يعم ــن التحي ــد ع ــتقل بعي ــي مس ــاط موضوع ــق نش ــد التدقي ــة، ويع الجامع

ــه. ــالمه نتائج ــق وس ــوده التدقي ــن ج ــكل يضم ــة بش والمالي

شعب القسم  

               شعبة متابعة التقارير                شعبة التدقيق االداري                    شعبة التدقيق المالي

monit_audit_dept@ntu.edu.iq  :االيميل الرسمي للقسم



شعبة امانة الجامعة:

امانــة مجلــس الجامعــة هــي شــعبة إداريــة ترتبــط مباشــرة بالســيد رئيــس الجامعــة وتعــد مــن المناصــب المهمــة 

والحساســة والتــي تتطلــب أن يتصــف العاملــون فيهــا باألمانــة والســرية.

تختــص باســتحصال الموافقــة علــى المواضيــع التــي تقــع خــارج صالحيــة رئيــس الجامعــة ســواء أكانــت مــن 

صالحيــات مجلــس الجامعــة أو صالحيــات الــوزارة.

ــن  ــس وم ــررات المجل ــق مق ــة وتوثي ــس الجامع ــات مجل ــرات اجتماع ــة فق ــة تهيئ ــس الجامع ــة مجل ــى أمان اذ تتول

ــررات  ــام  مق ــوم اعم ــك تق ــة. كذل ــرض المصادق ــوزارة لغ ــى ال ــالها إل ــاع وإرس ــر االجتم ــرات محاض ــة فق ــم صياغ ث

ــوزارة. فضــال عــن ذلــك تعمــل علــى اســتحصال  المجلــس علــى تشــكيالت الجامعــة بعــد اســتحصال مصادقــة ال

مصادقــة رئيــس الجامعــة علــى محاضــر مجالــس الكليــات والمعاهــد وإعــادة المحاضــر المصادقــة إلــى الكليــات 

ــد. والمعاه

secretary@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للشعبة
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شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة:

تعتبــر شــعبة التاهيــل والتوظيــف والمتابعــة احــدى الشــعب المهمــة التابعــة لرئاســة الجامعــة التقنيــة الشــمالية 

تضــم الشــعبة ثالثــة وحــدات )وحــدة االتصــال، وحــدة التدريــب، وحــدة االرشــفة(. رؤيــة الشــعبة رفــد ســوق العمــل 

المحليــة بخريجيــن تقنييــن يتمتعــون بالقــدرات والمهــارات الكافيــة للمســاهمة فــي تخفيــض البطالــة واالندمــاج 

فــي ســوق العمــل وتطويــر القطاعيــن العــام والخــاص. 

تهدف الشعبة الى : 

- تشجيع الخريجين على خلق فرص عمل جديدة من خالل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- نشر فكرة العمل في القطاع الخاص بداًل عن القطاع العام.

- رفد سوق العمل بكوادر من الخريجين التقنيين الذين يتمتعون بمهارات تأهلهم لسوق العمل .

- ادامة تواصل الطالب مع المؤسسات االقتصادية والمنظمات الدولية والمحلية والنقابات وغيرها.

ومن مهام وواجبات الشعبة :

1. تدريــب وتأهيــل الطلبــة بمهــارات اضافيــة لغــرض ادماجهــم بســوق العمــل عــن طريــق اقامــة ورش العمــل 

التدريبــة الخاصــة بهــذا المجــال.

ــل  ــرص عم ــاد ف ــة إليج ــة والحكومي ــركات الخاص ــال بالش ــق االتص ــن طري ــن ع ــف الخريجي ــي توظي ــاعدة ف 2. المس

ــم. ــي جامعاته ــة ف ــرة اكاديمي ــن خب ــبوه م ــا اكتس ــم وم ــب تطلعاته تناس

ــل  ــرض التواص ــة لغ ــة والحكومي ــركات الخاص ــع الش ــاون م ــف بالتع ــارض الوظائ ــة مع ــة واقام ــيق والتهيئ 3. التنس

معهــا مــن قبــل الطلبــة الخريجيــن.

4. متابعــة الخريجيــن بعــد توظيفهــم وبيــان نقــاط القــوة والضعــف فــي ادائهــم ورفــع تقاريــر دوريــة الــى كلياتهم 

بشــأن تعديــل المناهــج الدراســية وفــق مــا يطلبــه ســوق العمل .

secretary@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للشعبة



شعبة شؤون المواطنين

تعــد شــعبه شــؤون المواطنيــن الجهــه الرســميه الوحيــده المخولــوه باســتالم الطلبــات والشــكوى والمقترحــات 

مــن المواطنيــن كافــه وعرضهــا علــى المســؤول المباشــر إليجــاد الحلــول المناســبه وفــق الضوابــط والقوانيــن 

ورفعهــا لرئيــس الجامعــه كونــه المســؤول المباشــر للشــعبه، وتضــم الجامعــة وحــده حكومــه المواطــن 

ــة  ــن االلكتروني ــة المواط ــج حكوم ــن برنام ــة ضم ــات المقدم ــع الطلب ــا رف ــن طريقه ــم ع ــي يت ــه والت االلكتروني

وإرســالها إلــى قســم شــؤون المواطنيــن فــي وزارة التعليــم العالــي باالضافــه إلــى التقاريــر الشــهريه التــي يتــم 

إرســالها إلى الوزاره ايضا.                 
North.citizenaffairs@ntu.edu.iq  :االيميل الرسمي للشعبة

شعبة االرشاد التربوي والنفسي 

تعتبــر شــعبة االرشــاد التربــوي احــدى الشــعب التابعــة لدائــرة مســاعد رئيــس الجامعــة للشــؤون العلميــة وتعمــل 

علــى اقامــة ورشــة عمــل ودورات ونــدوات باالعتمــاد علــى ذوي االختصــاص يشــارك بهــا الموظفيــن والطــالب 

للتوعيــة مــن مخاطــر المخــدرات واالدمــان عليهــا، تفعيــل دور المرشــد التربــوي والنفســي لمعالجــة الحــاالت 

والمشــكالت الســلبية مــن خــالل لغــة الحــوار االنســاني واثــره فــي العالقــات بيــن الطلبــة وافــراد المجتمــع الواحــد.

edu.guide@ntu.edu.iq :ــعبة ــمي للش ــل الرس االيمي
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شعبة البريد المركزي

ــاعد االداري  ــيد المس ــب الس ــر بمكت ــكل مباش ــة بش ــة والمرتبط ــعب التابع ــن الش ــي م ــزي ه ــد المرك ــعبة البري ش

وتعــد مــن اهــم الشــعب فــي الرئاســة وهــي شــعبة محوريــة اذ يتــم فيهــا اصــدار وتبــادل الكتــب الرســمية بيــن 

ــتمر. ــي ومس ــكل يوم ــة وبش ــة والخارجي ــات الداخلي ــة والجه الجامع

central_mail@ntu.edu.iq  : االيميل الرسمي للشعبة



شعبة شؤون الترقيات العلمية

تعــد شــعبة شــؤون الترقيــات مــن الشــعب الهامــة والرئيســة والمســؤولة عــن ترويــج معامــالت الترقيــة للعناويــن 

الوظيفيــة )مدرس،استاذمساعد،اســتاذ( وللمراتــب العلميــة كافــة والقادمــة مــن اللجــان الفرعيــة فــي تشــكيالت 

الجامعــة ومــن ثــم تقديمهــا وعرضهــا الــى اللجنــة المركزيــة المركزيــة فــي الجامعــة التقنيــة الشــمالية للنظر في 

معامــالت الترقيــة واجــراء التدقيــق النهائــي ومــن ثــم تقديمهــا الــى الســيد رئيــس الجامعــة المحتــرم للمصادقــة 

علــى ترقيــة المســتحقين والمطابقيــن للشــروط وضوابــط تعليمــات الترقيــة العلميــة وتتألــف الشــعبة مــن وحدتيــن 

همــا وحــدة الرصانــة العلميــة و وحــدة االرشــفة االلكترونيــة وترتبط الشــعبة اداريا بالســيد رئيــس الجامعــة المحترم.

promotions@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للشعبة
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وحدة تداول المواد الكيمياوية و الخطرة

تعــد وحــدة الســيطرة علــى تــداول المــواد الكيمياويــة والبايولوجيــة الخطــرة والســامة مــن الوحــدات المهمــة 

فــي الجامعــة لكونهــا تتعامــل بشــكل مباشــر مــع المــواد الكيمياويــة والبايولوجيــة الموجــودة فــي كليــات 

ومعاهــــد الجامعــــة كافة وذلــــك مــــن خــال مســــؤولي مخــازن الكليــــات والمعاهــد و لكــون اســــتخدام تلــك 

االقسام والشعب في رئاسة الجامعة 
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ــن  ــة العامليــ ــى صحــ ــر علــ ــر مباشــ ــه تاثيــ ــواد لــ المــ

فــــي المختبــــرات العلميــــة فضــال عــن تأثيرهــــا علــــى 

الطلبــــة وترتبــــط الوحــــدة مباشــــرة بالســــيد مســاعد 

رئيــــس الجامعــــة للشــــؤون العلميـــة المحتـــرم و مـــن 

واجبـــات الوحـــدة متابعـة جـــرودات المـــواد الكيمياويـة 

والبايولوجيـــة، النصـــف ســـنوية، الســـامة، المخــدرات 

والمخــــازن الكيمياويــــة وطريقــــة خــزن المــــواد فيهــا 

ــة فضــال  ــات النموذجيــ ــا للمواصفــ ــدى مطابقتهــ ومــ

عــن إقامــة الــدورات والنــدوات التدريبيــة لنشـــــر ثقافـــــة 

وتوعيــة  والبايولوجــي  الكيميائــي  واألمــن  الســالمة 

منتســبي الجامعــة مــن الطلبــة والباحثيــن فيمــا يتعلــق 

ــي. ــي والبايولوج ــن الكيميائ ــالمة واألمـــ بالس

cbm_sec@ntu.edu.iq  : االيميل الرسمي للوحدة



وحدة تمكين المرأة :

هــي احــدى الوحــدات المرتبــط عملهــا مباشــرة برئيــس الجامعــة مهامهــا ُمتابعــة شــؤون المــرأة فــي الجامعــة 

واقتــراح الُســبل لتطويــر عملهــا واعــداد النــدوات التوعويــة والتثقيفيــة حــول القضايــا الصحيــة واالجتماعيــة للمــرأة 

وتزويــد قســم تمكيــن المــرأة فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بنشــاطات الجامعــة المتعلقــة بتمكيــن 

المــرأة بشــكل دوري ومســتمر.
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المراكز الخدمية في الجامعة 

مركز التعليم المستمر

ــز  ــتحداث المرك ــم اس ــة. ت ــات كاف ــب ولتخصص ــل والتدري ــي التأهي ــي مجال ــدة ف ــة رائ ــة علمي ــز مؤسس المرك

ــم  ــر التعلي ــى بتطوي ــي ليعن ــم التقن ــة التعلي ــي هيئ ــالكات ف ــر الم ــز تطوي ــع مرك ــيق م ــنة 2016  بالتنس ــي س ف

الجامعــي وتدريــب مــالكات الجامعــة وفــق معاييرالجــودة واإلعتمــاد المؤسسســاتي مــن خــالل تصميــم 

وتنفيــذ البرامــج التدريبيــة وتطويرهــا مــن خــالل إقامــة الــدورات التأهيليــة والتدريبيــة فــي التخصصــات )الطبيــة 

تهيئــة  عــن  العامة(،فضــاًل  التخصصــات  مــن  وغيرهــا  المعلومــات  وتقنيــة  والزراعيــة  واإلداريــة  والهندســية 

البرامــج  التدريبيــة للعامليــن فــي دوائــر الدولــة وشــركات القطــاع الخــاص وافـــــــراد المجتمــع فــي اختصاصــات 

متنوعــة لتطويرهــم وتأهيلهــم واالرتقــاء بمســتويات أدائهــم بالشــكل الــذي يمكنهــم مــن التعامــل اإليجابــي 

ــا. ــا عالمي ــة فيه ــرات الحاصل ــل والمتغي ــة العم ــع بيئ م
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شعب المركز

cec@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للمركز

             عدد الدورات، الورش والندوات المخطط
         للعام الدراسي 2022-2021

وعادة ما يتم اضافة مجموعة من البرامج التدريبية، ورش العمل والندوات ما يعادل ضعف عدد المخطط له. 

        شعبة التطوير       شعبة التدريب 

وحدة االستالل 
االلكتروني

         شعبة الشؤون 
                 االدارية

وحدة البحوث 
والترجمة 

      شعبة ابن سينا    
  للتعليم االلكتروني

وحدة اللغة
 العربية 
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مركز الحاسبة االلكترونية: 

يتمثــل عمــل المركــز فــي توفيــر الجانــب التقنــي والدعــم االلكتروني لكل مفاصــل الجامعــة اذ يوفر الدعــم التقني 

ــم  ــي ادارة التعلي ــي ف ــم الفن ــك الدع ــا كذل ــي يقدمه ــات الت ــالل البرامجي ــن خ ــة م ــي الجامع ــة ف ــالدارة العامل ل

ــه  ــرؤى ثابت ــز ب ــق المرك ــة. ينطل ــتويات كاف ــى المس ــة وعل ــالكات الجامع ــارات م ــر مه ــالل تطوي ــن خ ــي م االلكترون

لتقديــم الخدمــات وفــي مختلــف المجــاالت للدوائــر والمؤسســات والمنظمــات كافــة عبــر الدوائــر والمؤسســات 

والمنظمــات عبــر الموقــع الرســمي للجامعــة.

شعبة االنظمة والبرامجيات 

شعبة الشؤون االدارية

شعبة الموقع االلكتروني    شعبة التدريب الفني 

شعبة صيانة الحاسبات والشبكات

it@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للقسم

المراكز الخدمية في الجامعة 



37دليل الجامعة التقنية الشمالية

المكتبة المركزية

ــل  ــة تعم ــة علمي ــة ثقافي ــي مؤسس ــمالية، وه ــة الش ــة التقني ــكيالت الجامع ــدى تش ــة إح ــة المركزي ــد المكتب تع

ــي  ــا ف ــي يحتاجونه ــات الت ــم بالمعلوم ــك بتزويده ــاتذة والباحثين،وذل ــة واألس ــن الطلب ــع م ــة المجتم ــى خدم عل

دراســاتهم واعــداد بحوثهــم العلميــة مــن خــالل توفيــر أرصــدة تلبــي احتياجاتهــم مــن مصــادر معلومــات تقليديــة 

والكترونيــة، وترتبــط المكتبــة المركزيــة مباشــرة بالســيد رئيــس الجامعــة التقنيــة الشــمالية، وهــي حديثــة العهــد إذ 

تــم افتتاحهــا فــي )2018/4/15م(، فــي موقــع بديــل صغيــر المســاحة. أهــداف المكتبــة: توفيــر مصــادر المعلومــات 

بأشــكالها وأنواعهــا وموضوعاتهــا المختلفــة وفــق معاييــر ومواصفــات معتمــدة لهــذا الغــرض بمــا يؤمـــــــــــــــن  

ســد احتياجــات المســتفيدين. تنويــع مصــادر التمويــل بمــا يحقــق مســتقبل مالــي مســتدام.

                                  
lib.sdi_service@ntu.edu.iq :االيميل الرسمي للمكتبة

شعبة النظم اآلليةشعبة اإلجراءات الفنيةشعبة خدمات المستفيدينالشعبة االدارية 
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احصائيــات الجامعة
احصائيات عدد االقســام

%20

%9

%26

%45

االقســام التكنولوجية
العدد 34

االقسام االدارية
 20 العدد 

الزراعية االقسام 
  7 العدد 

الطبية االقسام 
العدد 15 



  %6  %17

  %40  %37

مدرس مساعد
العدد 292

مدرس
العدد 317

استاذ
العدد 24

استاذ مساعد
العدد 135

احصائيــات الجامعة
مالك الجامعة التدريســي حســب االلقاب العلمية 
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احصائيــات الجامعة
مالك الجامعة التدريســي حســب الشهادات

%1 %49

%32 %18

دكتوراه
 261 العدد 

ماجستير
العدد 464  

دبلوم عالي
العدد 13

بكالوريوس
710 العدد 
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عــدد طلبة الدراســات العليا خارج العراق

%38 %24

%34 %4

دراسية بعثة 
 2 العدد 

زمالة دراســية وخاصة
العدد 17  

اجازة دراسية
العدد 19

نفقة خاصة 
12 العدد 
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                    الكليـــــــة
التقنـية الهندسية / الموصل

التاسيس )1993( سنة    

عدد االقسام )5(    
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نبذة عن الكلية 
ــه  ــي. تواج ــم التقن ــة بالتعلي ــية متخصص ــًة هندس ــون كلي ــام 1993 لتك ــل ع ــية / الموص ــة الهندس ــة التقني ــت الكلي ُأسس

الكليــة بقايــا مــن ســور نينــوى األثــري وبوابــة نــركال التــي نشــأت خلــف أســوارها أقــدم الحضــارات وترعرعــت وعاشــت بيــن 

ــزال بصمــات  ــة رســل األبجديــة للعالــم أجمــع، وال ت ظهرانيهــا بواكيــر العلــم والمعرفــة األولــى وخرجــت عبــر هــذه البواب

ــا.  ــوارها وجدرانه ــى أس ــم عل ــة المعال ــا واضح علومه
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الرؤية، الرسالة واالهداف 
الرؤية

إرتــأت الكليــة التقنيــة الهندســية / الموصــل ومنــذ نشــأتها علــى بنــاء) تعليــم عــاٍل( تقنــي إطــار أكاديمــي 

ــوق  ــات س ــة أحتياج ــاس تلبي ــى أس ــي عل ــع، بن ــؤولية الجمي ــام مس ــذا النظ ــودة ه ــون ج ــدد تك ــي متج وتطبيق

العمــل وعلــى وفــق حركــة البيئــة الخارجيــة للكليــة

الرسالة

تقديــم تعليــم تقنــي عالــي الجــودة، مــن خــالل مواكبــة التطــورات التقنيــة المتســارعة فــي العالــم، يســتجيب 

لضــرورات التغييــر فــي المناهــج الدراســية إلرســاء دعائــم التنميــة البشــرية يكتســب الخريجــون مهــارات وخبــرات 

تلبــي احتياجــات ســوق العمــل بإعتمــاد ضمــان وتأكيــد جــودة العائــد المســتهدف مــن عمليــة التعليــم.

االهداف

ــً للتعامــل  ــً وعملي إعدادمــالكات تقنيــة بمســتويات تعليميــة متعــددة )بكالوريــوس وماجســتير( مؤهلــة علمي

مــع التقنيــات الحديثــة عنــد تخرجهــا وأســتكمال البنــاء العمــودي للتخصصــات الهندســية القائمــة  مــن خــالل 

ــي  ــاء األفق ــز البن ــة وتعزي ــا للكلي ــات العلي ــي الدراس ــوراه ف ــي والدكت ــوم العال ــتقبلية كالدبل ــج مس ــة برام إضاف

وتســعى لالنفتــاح علــى المجتمــع ومؤسســاته ونشــر التعليــم والتدريــب لكــي نضمــن تهيئــة جيــل مــن الشــباب 

المتعلــم والقــادر علــى العمــل فــي القطاعــات المختلفــة لســوق العمــل .
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االســتاذ المساعد الدكتور
ماجــد خليل نجم 

الكلية  عميد 

م. مــازن نذير فرحان  
شــعبة ضمان الجودة 

االداء  وتقييم 

الدكتور االستاذ 
ايثار ذنون داؤود

م. العميد للشــؤون العلمية 
والطلبة  

الدكتورة 
عيشــة ابراهيم محمد

ممثل التدريســيين 

الدكتور
عمــاد احمد محمد

ر. قســم تقنيات هندسة  
الحاسوب 

االســتاذ المساعد الدكتور
محمــد صباح جرجيس 

ر. قســم هندسة تقنيات 
الطبية   االجهزة 

االســتاذ المساعد الدكتور
محمد يحيى ســليمان 

ر. قســم هندسة تقنيات 
الكهربائية  القدرة 

الدكتور
جاســم محمد عبد 

ر. قســم هندسة تقنيات 
واالنشاءات  البناء 

االســتاذ المساعد الدكتور
هيثــم محمد وعد اهلل  

ر. قســم هندسة تقنيات 
القوى   ميكانيك 

االســتاذ المساعد الدكتور
فواز ســلطان عبد اهلل 

م. العميد للشــؤون االدارية 

السيد 
خالــد خليل محمد 

الفنيين  ممثل 

مجلس الكلية    
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المكتب االستشاري الهندسي
اهداف المركز: 

ــام  ــاع الع ــة والقط ــر الدول ــى دوائ ــية ال ــة والتدريس ــة والفني ــرات العلمي ــات والخب ــارات والخدم ــم اإلستش - تقدي

ــبة. ــور مناس ــاء أج ــاص لق ــاع الخ ــد للقط ــه مفي ــر بأن ــّدر الوزي ــاٍط ُيـقـ ــي ، وأّي نش ــط والتعاون والمختل

- تقديم خدماته وخبراته للمواطنين بمستوى مناسٍب من األسعار.

- اإلسهام في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق.

- زيادة خبرات أعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجاالت المهنية والتطبيقية.

- تبادل الخبرات مع المكاتب المشابهة والجهات ذات العالقة داخل العراق وخارجه.

اقسام الكلية 
الدراسة الصباحية            الدراسة المسائية  

- قسم  هندسة تقنيات الحاسوب         - قسم  هندسة تقنيات الحاسوب

- قسم هندسة تقنيات األجهزة الطبية                                    - قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

- قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية       - قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى 

- قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى         - قسم هندسة تقنيات البناء واألنشاءات 

- قسم هندسة تقنيات البناء واألنشاءات        - قسم هندسة تقنيات األجهزة الطبية 

 الدراسات عليا 
- ماجستير في قسم هندسة تقنيات الحاسوب

 - ماجستير في قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 
 - ماجستير في قسم هندسة تقنيات األجهزة الطبية 

- ماجستير في قسم هندسة تقنيات البناء واإلنشاءات 
- دبلوم عالي في قسم هندسة تقنيات الحاسوب

- دبلوم عالي في قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى 
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429

8136

مدرس مساعد مدرس

استاذ مساعداستاذ

احصائيــات الكلية
مالك الكلية التدريســي حســب االلقاب العلمية 
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احصائيــات الكلية 

70 94

18

57

87 1

دكتوراه

الفني  المالك  دبلوم عالي 

ماجستير

المالك االداري 

بكالوريوس 

مالك الكلية حســب الشهادات
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1602127 127

3 4

دراسيا  المجازون  الدراسية  الزماالت 

طلبة الدراســات االولية طلبة الدراســات العليا 
صباحي 

طلبة الدراســات االولية 
مسائي  

احصائيــات الكلية 
مــالك الكليــة  طلبة الدراســات العليا  واالولية
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            الكليـــــــــة
التقنـــية الهندســية / كركوك

التاسيس )1998( سنة 

عدد االقسام )6( 



نبذة عن الكلية 
إحــدى تشــكيالت الجامعــة التقنيــة الشــمالية اسســت ســنة 1998 فــي مدينــة كركــوك تحــت مســمى )الكليــة 
التقنيــة / كركــوك( وكانــت حينهــا تضــم أربعــة أقســام علميــة للدراســتين الصباحيــة والمســائية، ثــم تــم 
ــة  ــة الطبي ــة التقني ــتحداث )الكلي ــد اس ــك بع ــوك( وذل ــية / كرك ــة الهندس ــة التقني ــى )الكلي ــمى ال ــر المس تغيي
والصحيــة/ كركــوك( وانتقــال قســم )تقنيــات المختبــرات الطبيــة( اليهــا واصبحــت جميــع االقســام المنضويــة 

ــية.  ــام هندس ــي اقس ــة ه ــوك كاف ــية/ كرك ــة الهندس ــة التقني ــن الكلي ضم
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الرؤية، الرسالة واالهداف 
الرؤية

ــر  ــي تطوي ــة ف ــون أداة فعال ــع وتك ــة للمجتم ــة التقني ــم والمعرف ــارات العل ــر مه ــة توف ــة تعليمي ــق مؤسس خل

ــً . ــً وتقني ــد علمي البل

الرسالة

ــاد  ــالل ايج ــن خ ــتمر م ــور مس ــات تط ــق آلي ــع وخل ــراد المجتم ــة أف ــدد بعام ــور ومح ــي متط ــم تقن ــم تعلي تقدي

ــع . ــة المجتم ــور وتنمي ــن تط ــا يؤم ــة بم ــة االبداعي ــوث العلمي ــر البح ــم ونش ــزة لتعل ــة محف بيئ

االهداف

تســعى الكليــة إلــى تخريــج كــوادر تقنيــة بمســتويات تعليميــة رائــدة قــادرة علــى التعامــل مــع التقنيــات 

والتطويــر  بالتدريــب  الخــاص  الدولــة  مؤسســات  لدعــم  الحديثــة 
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االســتاذ المساعد الدكتور 
سامي رضا اسالن 

الكلية  عميد 

االســتاذ المساعد الدكتور 
منتظر عيد شــريف 

م. العميد للشــؤون العلمية 
والطلبة 

االســتاذ المساعد الدكتور 
نزار حسن  محمد 

م. العميد للشــؤون االدارية 
والمالية 

االســتاذ المساعد الدكتور 
حودت علي يعقوب 

ر. قســم تقنيات هندســة ميكانيك القوى

االســتاذ المساعد الدكتور 
منتظر عيد شــريف 

ممثــل نقابة االكاديمييــن الجامعيين 

الدكتور 
منتصر عيد شــريف 
ر. قسم هندسة 

االلكترونيك والســيطرة 

االســتاذ المساعد الدكتور 
هيــرو محمد عبيد 

ر. قســمتقنيات هندسة 
والتلوث  البيئة 

الدكتورة 
امل ســعيد طعمة 

ر. قســم تقنيات هندسة 
الحاسوب  هندسة 

الدكتور 
عبد طعمة جاســم 

ر. قســم تقنيات هندسة 
المساحة 

المساعد  االستاذ 
رفــق احمد خليفة 

ر. قســم تقنيات هندسة 
والطاقة  الوقود 

مجلس الكلية    
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اقسام الكلية 
الدراسة الصباحية            الدراسة المسائية  

- قسم  تقنيات هندسة ميكانيك القوى       - قسم  هندسة تقنيات التبريد والتكييف 

- قسم هندسة تقنيات المساحة                                        - قسم هندسة تقنيات المساحة

- قسم هندسة تقنيات الحاسوب          - قسم هندسة تقنيات الحاسوب

- قسم هندسة  تقنيات األلكترونيك والسيطرة      - قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة  

- قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة        - قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

- قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

الدراسات العليا 
- دكتوراة في قسم تقنيات هندسة الحراريات       - ماجستيرفي اختصاص احياء مجهرية

 - ماجستير في قسم تقنيات هندسة الحراريات      - ماجستير في قسم تقنيات هندسة الجيوماتكس
 - ماجستير في هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة    - دبلوم عالي في اختصاص تقنيات الحراريات
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621

3529

مدرس مساعد مدرس

استاذ مساعداستاذ

احصائيــات الكلية
مالك الكلية التدريســي بحســب االلقاب العلمية 
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احصائيــات الكلية 

77 66

34

39

117 0

دكتوراه

الفني  المالك  دبلوم عالي 

ماجستير

المالك االداري 

بكالرويوس 

مالك الكلية حســب الشهادات



61دليل الجامعة التقنية الشمالية

3

الدراسية  الزماالت 

1482795 93

4

دراسيا  المجازون 

طلبة الدراســات االولية طلبة الدراســات العليا 
صباحي 

طلبة الدراســات االولية 
مسائي  

احصائيــات الكلية 
مــالك الكليــة  طلبة الدراســات العليا  واالولية
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               الكليـــــــــة
التقنـــية االدارية / الموصل

التاسيس )2007( سنة 

عدد االقسام )3( 



نبذة عن الكلية 
مــا يميــز الكليــة منــذ نشــأتها وجــود قســم علمــي اليوجــد لــه نظيــر فــي الجامعــات العراقيــة والعربيــة وهــو قســم تقنيــات 

اإلدارةااللكترونيــة الــذي حــرص القائمــون علــى إنشــائه علــى توفرثالثــة تخصصــات رئيســة وهــي اإلدارةونظرياتهــا وتطبيقاتهــا العمليــة 

وعلــوم الحاســبات وبرامجياتهــا فضــال عــن بعــض توجهــات هندســة الحاســبات ليكــون خريــج هــذا القســم مؤهــال للعمل فــي المنظمات 

والتشــكيالت التــي تســتهدف أن تكــون نشــاطاتها الكترونيــة نتيجــة للمناهــج والمفــردات العلميــة والتطبيقيــة التــي أعــدت لهــذا القســم 

وتــم بعــون اهلل فتــح الدراســة المســائية فــي الكليــة اعتبــارا مــن العــام الدراســي 2018 - 2019 فــي قســم تقنيــات إدارةاألعمــال ويقبــل فيــه 

خريجــو الدراســة اإلعداديــة العلمــي واألدبــي والتجــاري، تــم فتــح دراســات عليــا فــي  الماجســتير فــي تقنيــات إدارة األعمــال.
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الرؤية، الرسالة واالهداف 
الرؤية

ــعى  ان  ــدادي وتس ــم االع ــات التعلي ــن مخرج ــعة م ــريحة واس ــار االول لش ــون االختي ــى ان تك ــة عل ــد الكلي تعتم
تكــون مخرجاتهــا ضمــن أعلــى معاييــر الجــودة، ويكــون الهــدف األول لجميــع شــركات القطاعييــن العــام 

ــي . ــي العال ــم التقن ــبب تأهيله ــاص بس والخ

الرسالة

- توفيــر فــرص التعليــم التقنــي لشــريحة واســعة مــن مخرجــات الدراســة االعداديــة وعلــى وفــق أحــدث 
األســاليب والوســائل المعاصــرة والتــي توائــم بيــن النظريــات اإلداريــة وتطبيقاتهــا ومهــارات التعامــل مــع 

. واالتصــاالت  بالمعلومــات  الخاصــة  التقانــات  أحــدث 
- االعتمــاد علــى أفضــل المــوارد البشــرية مــن تدريســيين وفنييــن وأدارييــن لتمكيــن الطلبــة مــن الوصــول الــى 

ــر الجــودة المتفوقــة . أهدافهــم وعلــى وفــق معايي

االهداف

- زيادة نســبة المشــاركين من مالك الكلية 

- زيــادة نســبة المقبولين في الكلية بمعدل 10% ســنوياً 

- تعزيــز الــوزن النوعــي لدرجــات الطلبــة فــي االمتحانــات النهائيــة وصــواًل الــى تقديــر جيــد جــدا فمــا فــوق 

وصــوال الــى افضــل التقديــرات. 
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مجلس الكلية    

االســتاذ المساعد الدكتور 
ســمير طه ياسين 

الكلية  عميد 

االســتاذ المساعد الدكتور 
نبــال يونس ال مراد 

ر. قســم تقنيات االدارة 
االلكترونية 

االســتاذ المساعد الدكتور 
رافت عاصي حسين 
ر. قســم تقنيات ادارة 

االعمال 

الدكتور  االستاذ 
نوال يونس ال مراد 
ممثل التدريســيين 

الدكتور 
احمد نجم شيت 

م. العميد للشــؤون االدارية 
والمالية 

م.م. حربيــة عبدو عمر 
م. شــعبة ضمان الجودة 
وتقييــم االداء الجامعي 

االســتاذ المساعد الدكتور 
مجيــد حميد مجيد 

م. العميد للشــؤون العلمية 
والطلبة 

الدكتورة 
الهام عبد الكريم حســين 
ر. قســم تقنيات االحصاء 

والمعلوماتية 
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اقسام الكلية 
الدراسة الصباحية            الدراسة المسائية  

- قسم  تقنيات اإلدارة االلكترونية         - قسم  تقنيات اإلدارة االلكترونية

- قسم تقنيات إدارة  األعمال                                         - قسم تقنيات إدارة  األعمال

- قسم تقنيات االحصاء والمعلوماتية  

الدراسات العليا 
- ماجستير في قسم تقنيات ادارة االعمال

- دبلوم عالي في قسم تقنيات االدارة االلكترونية  
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313

1719

مدرس مساعد مدرس

استاذ مساعداستاذ

احصائيــات الكلية
مالك الكلية التدريســي بحســب االلقاب العلمية 
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احصائيــات الكلية 

19 32

17

19

23 2

دكتوراه

الفني  المالك  دبلوم عالي 

ماجستير

المالك االداري 

بكالوريوس 

مالك الكلية حســب الشهادات
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41865 40

4 0

دراسيا  المجازون  الدراسية  الزماالت 

طلبة الدراســات االولية طلبة الدراســات العليا 
صباحي 

طلبة الدراســات االولية 
مسائي  

احصائيــات الكلية 
مــالك الكليــة  طلبة الدراســات العليا  واالولية
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     الكليـــــــــة
التقنـــية / الزراعية

)2011( التاسيس  سنة 

عدد االقسام )3( 



نبذة عن الكية 
ــة الشــمالية التابعــة إلــى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي  ــات الجامعــة التقني ــة الزراعيــة إحــدى كلي ــة التقني الكلي
فــي العــراق ، تأسســت الكليــة ســنة 2011 فــي الموصــل وبــدات الدراســة فيهــا بقســمين علمييــن همــا  قســم تقنيــات 
ــي  ــوس تقن ــتوى بكالوري ــة بمس ــالكات متقدم ــداد م ــى إع ــدف ال ــي وته ــاج النبات ــات اإلنت ــم تقني ــي وقس ــاج الحيوان واإلنت
مؤهلــة علميــا وعمليــا إلدارةالنشــاط الزراعــي والتعامــل مــع التقنيــات الزراعيــة الحديثــة، االنتــاج الحيوانــي  والتقديــم 

ــا .  ــون مركزي ــا يك ــول فيه والقب
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الرؤية، الرسالة واالهداف 
الرؤية

ــة  ــة والبيئي ــرية والمادي ــوارد البش ــي للم ــف مثال ــوم بتوظي ــي تق ــل العلم ــة للتحصي ــة أكاديمي ــل مؤسس - أفض
ــي . ــور العلم ــي التط ــريعة ف ــرات الس ــب المتغي ــة وتواك ــر العلمي ــق المعايي وف

- مؤسســة ثقافيــة ترتقــي بالطلبــة إلــى القيــم االنســانية الســامية كمــا ترتقــي بالخريجيــن الــى مســتوى 
التقييــم فــي قمــة الهــرم المعرفــي.

ــً  ــز فكري ــوة والتمي ــم الق ــك معال ــج ويمتل ــدع ومنت ــي واع ومب ــي زراع ــدس تقن ــج مهن ــز لتخري ــدر المتمي - المص
ــً . ووجداني

الرسالة

ــم  ــص بتعلي ــة، تخت ــادية منتج ــة أرش ــة بحثي ــالتها علمي ــدة ورس ــة رائ ــة أكاديمي ــة مؤسس ــة الزراعي ــة التقني الكلي

ــن  ــات م ــذه التقني ــل ه ــم نق ــن ث ــً  وم ــً  وعملي ــة نظري ــة للطلب ــة الحديث ــارات الزراعي ــات والمه ــوم والتقني العل

ــي .  ــاط الزراع ــي النش ــن ف ــن والعاملي ــى المزارعي ــا ال ــالل خريجيه خ

االهداف

أهــداف الكليــة تتمثــل فــي إعــداد مــالكات تقنيــة مؤهلــة فــي تخصــص التقنيــات الحياتيــة النباتيــة فــي مجــاالت 

تحســين وإكثــار النبــات وإنتــاج المحاصيــل الحقليــة والبســتنة وحمايــة النبــات مــن االفــا
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مجلس الكلية    

الدكتور 
عبــد البر احمد نوري 

الكلية  عميد 

االســتاذ المساعد الدكتور 
علي محمد ســعدي 

ر. قســم تقنيات االنتاج 
الحيواني 

االســتاذ المساعد الدكتور 
عصــام محمود محمد 

ر. قســم تقنيات مكافحة 
لتصحر  ا

م.م. بشار محسن 
م. شــعبة ضمان الجودة 
وتقييــم االداء الجامعي 

االســتاذ المساعد الدكتور 
عصام محمد شــيت 

م. العميد للشــؤون االدارية 
والمالية 

االســتاذ المساعد الدكتور 
محمد علي العســاف 
القطن  وحدة بحوث 

الدكتور 
عمــر ابراهيم يحيى 

م. العميد للشــؤون العلمية 
والطلبة 

الدكتور 
جاســم عبد اهلل حياوي 
ر. قســم تقنيات االنتاج 

النباتي 
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اقسام الكلية 
الدراسة الصباحية              

- قسم  تقنيات اإلنتاج النباتي

- قسم  تقنيات اإلنتاج الحيواني

- قسم تقنيات مكافحة التصحر

 الدراسات العليا 
- ماجستير في قسم تقنيات اإلنتاج النباتي

- ماجستير في قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

الوحدات البحثية 

وحــدة بحــوث القطــن : وحــدة بحثيــة استشــارية متخصصــة لتنفيــذ األبحــاث المتعلقــة بمحصــول القطن ، تأسســت 

فــي المعهــد التقني/الموصــل عــام 1998 وانتقلــت إلــى مــالك الكليــة التقنيــة الزراعيــة فــي بدايــة العــام الدراســي 

.2012 -2011
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مدرس مساعد مدرس

استاذ مساعداستاذ
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احصائيــات الكلية 

3 7

5

14

49 0

دكتوراه

الفني  المالك  دبلوم عالي

ماجستير

المالك االداري 

بكالرويوس 

مالك الكلية حســب الشهادات
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0

الدراسية  الزماالت 

7199 8

0

دراسيا  المجازون 

طلبة الدراســات االولية طلبة الدراســات العليا 
صباحي 

طلبة الدراســات االولية 
مسائي  

احصائيــات الكلية 
مــالك الكليــة  طلبة الدراســات العليا  واالولية
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              الكليـــــــــة
التقنـــية الصحيــة والطبية / كركوك

)2020( التاسيس  سنة 

عدد االقسام )2( 



نبذة عن الكلية 
ــج  ــى تخري ــدف ال ــة وته ــة للجامع ــات الصحي ــات التقني ــم الكلي ــد أه ــام 2020،أح ــة ع ــة والطبي ــات الصحي ــة التقني ــت كلي اسس

مــالكات تقنيــة مؤهلــة للعمــل فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة المختلفــة باســتحداث قســمين علمييــن همــا تقنيــات 

المختبــرات الطبيــة وتقنيــات التغذيــة العالجيــة واســتقبل القســمان 76 طالبــً وطالبــة مــن خريجــي الفــرع العلمــي حصــرا ، 

ومــا يميــز الكليــة وجــود قســم علمــي اليوجــد لــه نظيــر فــي الجامعــات العراقيــة وهــو قســم تقنيــات التغذيــة العالجيــة 

الــذي حــرص القائمــون علــى إنشــائه علــى ان يكــون خريــج هــذا القســم مؤهــال للعمــل  فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة 

المختلفــة والمراكــز الخاصــة  بالنظــام الغذائــي الصحــي.

دليل الجامعة التقنية الشمالية  84



85دليل الجامعة التقنية الشمالية

الرؤية، الرسالة واالهداف 
الرؤية

تتبــوأ كليــة التقنيــات الصحيــة والطبيــة مكانــة علميــة متفــردة فــي الوســط العلمــي األكاديمــي محليــً وعربيــً 

ــات  ــك حاج ــة بذل ــي ،  ملبي ــي والطب ــي والصح ــدان التقن ــي المي ــرًا ف ــاًل ومؤث ــً فاع ــؤدي دورًا تطبيقي ــا وت وعالمي

ــل .   ــوق العم ــات س ــع ومتطلب المجتم

االهداف

رفــد  المتقدمــة قــادرا علــى  الــدول  1- تهيئــة كادر تقنــي صحي-طبــي متطــور بمســتوى ماموجــود فــي 

التخصصــات. مــن  حاجاتهــا  وبحســب  والمجتمــع  الصحيــة  المؤسســات 

2- تعزيــز دور التعليــم التقني وفاعليته فــي المجتمع.

ــراق  ــي الع ــة ف ــة العامل ــوى التقني ــكل الق ــم هي ــى تدعي ــادرة عل ــة ق ــج علمي ــم ومناه ــارات ونظ ــى مس 3-  تبن

بمختلــف مســتوياتها. 

4- تطويــر وتحديــث للمناهــج النظريــة والعملية التــي تعتمدها الكلية في دراســتها العليا و األولية .

5- توســيع نطاق نشــاطها العلمــي بما يواكب التطــور العلمي في العالم.

6-  توســيع العالقــات الخارجيــة مع دوائر ومؤسســات الدولة االخرى ومع منظمــات عالمية اخرى.

7- إقامــة صــالت تعــاون وتفاعل بيــن الكلية و الكليات األخــرى المناظرة لها محليــا وعربيا وعالميا.

8- توفيــر الســبل الكفيلــة بتحقيق الطموحــات العلمية والمهنيــة لطلبة الكلية.

9- الســعي لتطويــر مهــارات الطلبة العملية وتوســيع مهاراتهم الفرديــة التخصصية والعامة.
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مجلس الكلية    

الدكتور  االستاذ 
محمــد ياوز نور الدين 

الكلية  عميد 

االســتاذ المساعد الدكتور 
اسل عزيز 

ر. قســم تقنيات التغذية 
العالجية 

االســتاذ المساعد الدكتور 
ســهام شكور عبيد 

ر. قســم تقنيات المختبرات 
لطبية  ا

االســتاذ المساعد الدكتور 
ساكار ظاهر عمر 

م. العميد للشــؤون االدارية 
والمالية 

االســتاذ المساعد  الدكتورة 
عبيــر عباس علي 

ممثل التدريســيين 

االســتاذ المساعد الدكتور 
عدنان محمد حســين 

م. العميد للشــؤون العلمية 
والطلبة 

الدكتور 
ايوب علي حسين 

م. شــعبة ضمان الجودة 
وتقييــم االداء الجامعي 
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اقسام الكلية 
الدراسة الصباحية              

- قسم  المختبرات الطبية

- قسم  تقنيات التغذية العالجية
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احصائيــات الكلية 
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1
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44 0

دكتوراه

الفني  المالك  دبلوم عالي 

ماجستير

المالك االداري 

بكالرويوس 

مالك الكلية حســب الشهادات
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0

الدراسية  الزماالت 

1740 -

1

دراسيا  المجازون 

طلبة الدراســات االولية طلبة الدراســات العليا 
صباحي 

طلبة الدراســات االولية 
مسائي  

احصائيــات الكلية 
مــالك الكليــة  طلبة الدراســات العليا  واالولية
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         المعهــد
التقنـــي / كركوك

التاسيس )1976( سنة 

عدد االقسام )17( 



نبذة عن المعهد 
ــور  ــي  الن ــة وليضف ــوك األزلي ــار كرك ــل ن ــد الجلي ــذا المعه ــق ه ــام 1976 ليعان ــة ع ــة العريق ــذه المحافظ ــي ه ــىء ف  أنش

ــً فــي  ــا ســتة  عشــر قســمً علمي ــه ، ويضــم حالي الوهــاج فــي ســمائها وليرســم عالمــات اإلشــراق علــى مســتقبل خريجي

التخصصــات الهندســية واإلداريــة والطبيــة والفنــون التطبيقيــة والزراعيــة .
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الرؤية، الرسالة واالهداف 
الرؤية

ــوك  ــة كرك ــة بمحافظ ــة المتقدم ــات العلمي ــادة المؤسس ــي ري ــون ف ــرقة ليك ــة مش ــى هضب ــد عل ــاء المعه بن
ليقــدم خدماتــه التعليميــة والمهاراتيــة ذات الحرفيــة العاليــة فضــال عــن استشــاراته العلميــة مــن خــالل مكتبــه 
الشــمالية  التقنيــة  الجامعــة  المتعــدد االختصاصــات وبمــا يتماشــى مــع سياســة وإســتراتيجية  االستشــاري 

وطموحاتهــا المســتقبلية. 

الرسالة

إلــى حقــل العمــل ( اعتمــادا علــى المناهــج الدراســية الحديثــة والتقنيــات  تنفيــذ مفهــوم ) مــن المعهــد 
التدريبيــة المتطــورة فــي إعــداد وتدريــب الطلبــة وإكســابهم مهــارات تقنيــة عاليــة المســتوى وإطالقهــم إلــى 

ــي. ــم التقن ــة التعلي ــن عملي ــتهدف م ــد المس ــودة العائ ــد ج ــان توكي ــل وضم ــوق العم س

االهداف

ــتمرة  ــرات المس ــع المتغي ــل م ــى التعام ــادرة عل ــاص ق ــل االختص ــة بحق ــارات عالي ــة بمه ــالكات تقني ــداد م - إع
ــل. ــل العم بحق

  - تعزيــز قيــم االنتماء الوظيفي واإلخالص للمؤسســة. 
 - تجســير الهــوة بيــن المناهــج العلميــة والتدريبيــة التقليديــة والحديثــة بمــا يخــدم الواقــع الحالــي والطمــوح 

ــتقبلي. المس
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مجلس المعهد     

الدكتورة
اشتي مهدي عارف 

الكلية  عميد 

الدكتور 
ســمين فاضل محمد 

ر. قســم التقنيات الكهربائية 

الدكتور 
سوزان عادل رشيد 

ر. قســم تقنيات التمريض  

الدكتور 
اثير علي حسن 

ر. قســم تقنيات انظمة 
الحاسبات  

الدكتور 
شــوان حسين سعيد 

ر. قســم التقنيات المدنية  

الدكتور  
حســن كريم عبد الرحمن 

م. العميد لشــؤون الطلبة  

م. محمود حســين خليل 
م. العميد للشــؤون االدارية 

والمالية 

الدكتور  
كيــالن عصمت صفاء الدين 

م. العميد للشــؤون العلمية 
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مجلس المعهد     

الدكتورة
ندى صبحــي عبد المجيد 

ر. قســم تقنيات المساحة  

السيد  
اياد فاضل محسن 

ر. قســم تقنيات التسويق  

السيدة  
ســينم صالح احمد 

ر. قســم تقنيات صناعة 
المالبس   

السيد  
مؤيــد خليل صالح 

ر. قســم تقنيات الصناعات 
الكيمياوية   

السيد  
عادل منصور تقي 

ر. قســم تقنيات الغابات 

السيدة  
شــيماء مجيد رشيد 

ر. قســم تقنيات االدارة 
القانونية   

السيد  
محمود حســين خليل 

ر. قســم تقنيات ميكانيك 
القدرة   
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السيدة
 سعاد كاكل احمد 

ر. قسم تقنيات إدارةالمواد 

السيد 
عطااهلل يونس اعويد

ر. قسم التقنيات االلكترونية

السيدة 
كالويش نوري طاهر

ر. قســم تقنيات الصيدلة  

السيد
 موفق يحيى عثمان 

ر. قسم ضمان الجودة 
واالداء الجامعي 

السيدة  
شــيرين عزيز محمد 

ر. قســم تقنيات المحاسبة 

السيد 
محمود عارف محمد 

ر. قسم التقنيات 
الميكانيكية

السيد
 ابراهيم محمد سعيد
ر. قسم تقنيات صحة 

مجتمع
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اقسام المعهد  
الدراسة الصباحية 

- قسم  التقنيات الكهربائية    - قسم  التقنيات المدنية   
- قسم التقنيات الميكانيكية  - قسم التقنيات اإللكترونية      

- قسم  تقنيات الصناعات الكيمياوية  - قسم تقنيات ميكانيك القدرة   
- قسم تقنيات إدارة المواد  - قسم تقنيات المساحة      

- قسم تقنيات أنظمة الحاسوب  - قسم تقنيات المحاسبة    
- قسم تقنيات التسويق    - قسم تقنيات اإلدارة القانونية      

- قسم تقنيات التمريض     - قسم تقنيات صحة المجتمع  
- قسم تقنيات صناعة المالبس    - قسم تقنيات الصيدلة    

- قسم تقنيات الغابات

الدراسة المسائية  
- قسم  التقنيات الكهربائية / القوى  - قسم  تقنيات التمريض   
- قسم التقنيات الميكانيكية القدرة - قسم تقنيات صحة مجتمع     
- قسم  التقنيات الميكانيكية االنتاج - قسم التقنيات الكترونية / االلكترونية  

- قسم تقنيات المحاسبة - قسم تقنيات االدارة القانونية  

مكتب الخدمات العلمية واالستشارية
ــه ابتــداء مــن عــام 2004 ، يعمــل المكتــب علــى تقديــم الخدمــات  ــدأ بممارســة واجبات اســس المكتــب عــام 2002 وب
العلميــة واالستشــارات فــي  مجــاالت  الهندســة المدنيــة والمســاحة، الهندســة الكهربائيــة وااللكترونيــة، الهندســة 
ــوب  ــات الحاس ــة و تقني ــالت المرضي ــة والتحلي ــاالت الطبي ــد، المج ــة والتبري ــة التدفئ ــن وانظم ــة و المكائ الميكانيكي

وتتضمــن تصميــم برامــج علــى الحاســوب لمختلــف المشــاريع .
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09

3647

مدرس مساعد مدرس

استاذ مساعداستاذ

احصائيــات المعهد
مالك الكلية التدريســي حســب االلقاب العلمية 
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احصائيــات المعهد 

139 58

19

22

265 3

دكتوراه

الفني  المالك  دبلوم عالي 

ماجستير

المالك االداري 

بكالوريوس 

مالك الكلية حســب الشهادات
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1

المبتعثون 

45201109 0

6 1

الدراسية  الزماالت  دراسيا  المجازون 

طلبة الدراســات االولية طلبة الدراســات العليا 
صباحي 

طلبة الدراســات االولية 
مسائي  

احصائيــات المعهد 
مــالك الكليــة  طلبة الدراســات العليا  واالولية
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         المعهــد
التقنـــي / الموصل

التاسيس )1976( سنة 

عدد االقسام )18( 



نبذة عن المعهد 
الدراســي1977/1976  والدراســة فيــه مدتهــا  العــام  الشــمالية اســس فــي مطلــع  التقنيــة  الجامعــة  أحــد تشــكيالت 
ــوم  ــهادة الدبل ــج ش ــح الخري ــة و يمن ــا المختلف ــة بفروعه ــهادة اإلعدادي ــى ش ــب عل ــول الطال ــد حص ــان بع ــنتان تقويميت س
ــال  ــر لألطف ــن األثي ــفى اب ــن مستش ــرب م ــل بالق ــة الموص ــن مدين ــد م ــع المعه ــة. يق ــات المطلوب ــي االختصاص ــي ف التقن
ومجــاورا لجامعــة الموصــل ويبعــد المعهــد عــن مركــز المدينــة 5 كــم. ضــم المعهــد عنــد تأسيســه قســمان رئيســيان 
همــا القســم التكنولوجــي ويضــم عــددًا مــن التخصصــات التكنولوجيــة، والقســم اإلداري والــذي يضــم عــددًا مــن 

التخصصــات اإلداريــة وبعدهــا اســتحدثت التخصصــات الفنيــة.
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الرؤية، الرسالة واالهداف 
الرؤية

المســاهمة فــي إنشــاء صــرح علمــي تقنــي فــي تخصصــات المعهــد التكنولوجيــة والطبيــة والزراعيــة واإلداريــة 
علــى مســتوى التعليــم العالــي فــي عمــوم البــالد .

الرسالة

العمــل علــى ارســاء وتوفيــر قاعــدة متميــزة فــي البنــاء التقنــي فــي البــالد فــي مختلــف االختصاصــات العلميــة 
دفعــا للحاجــة الــى العملــة االجنبيــة فــي هــذا المجــال .

االهداف

1- إعــداد مــالكات علميــة وســطية لدخــول مياديــن العمــل وتلبيــة االحتياجــات لتخصصاتهــا العامــة والدقيقــة 
فــي مجــال التعليــم التقنــي.

2- نكــون روادا فــي اســتخدام تقنيات التعليــم الحديثة ومواكبة التطــور العلمي في العالم.
3- نطــور المناهــج التعليميــة بمــا يتالئــم والتغيــرات العلميــة والتقنيــة والتغيــرات فــي ســوق العمل)نخلــق 

ــل(. ــوق العم ــة وس ــج التعليمي ــن المناه ــة بي ــال دائم ــاة اتص قن
4- تحقيــق قيمــة عاليــة لفئات المجتمع  المســتفيدة مــن التعليم التقني.

5- المســاهمة فــي اســتكمال البنــاء الحكومــي للتعليــم التقنــي مــن خــالل التحــاق الخريجيــن األوائــل بالكليــات 
التقنيــة المناظــرة الختصاصاتهــم العلميــة.

6- أهدافنــا متوافقــة مــع أهداف التعليــم العالي في العراق كوننا جزءا من هــذه المنظومة.
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مجلس المعهد     

السيدة 
شهلة عبد الوهاب عبد القادر 

الكلية  عميد 

السيد  
رائد اسماعيل محمد احمد 
ر. قسم التقنيات المدنية 

السيد  
عامر محمد نوري عبد العزيز

ر. قسم التقنيات االلكترونية   

الدكتور 
علي يونس حامد مال علو

ر. قسم تقنيات الصناعات 
الكيمياوية والنفطية

الدكتور 
عبد الناصر عبد الرزاق احمد
ر.  قسم تقنيات المساحة 

الدكتور  
احمد عطية علو جربوع

ر. قسم التقنيات الكهربائية

السيد  
سالم سعد اهلل سلطان

م. العميد للشــؤون االدارية 
والمالية 

االســتاذ المساعد الدكتور 
هيثــم عبد اهلل رجب

م. العميد للشــؤون العلمية 
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الدكتــورة ندوة محمد خضر عباس 
ر. قسم تقنيات التمريض 

الســيدة رزان يونس قاسم ياسين 
ر. قسم تقنيات الصيدلة



مجلس المعهد     

الدكتور
محمد اكرم سعدي أيوب

ر. قسم تقنيات الموارد 
المائية

السيدة  
حنان احسان خليل ابراهيم

ر. قسم تقنيات إدارة المواد 

الدكتور 
      زيد شاكر محمود هزام 
ر. قسم تقنيات التخدير

الدكتور 
لقمان خليل حيدر محمد
ر. قسم تقنيات المكننة 

الزراعية  

الدكتور 
محمد هشام شريف يحيى
ر. قسم تقنيات المختبرات 

الطبية  

الدكتور 
       معتز عادل راشد خليل 

ر. قسم تقنيات االشعة  

الدكتور 
جمال نايف سلطان حسو
ر. قسم تقنيات ميكانيك 

القدرة

السيد 
محمد تقي الياس قاسم

ر. قسم التقنيات 
الميكانيكية
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الدكتور
هيثم عبد اهلل رجب محمد 

ر. قسم تقنيات صحة 
المجتمع

السيد 
محمد خالد يوسف 

م. شعبة ضمان الجودة 
وتقييم االداء 

الدكتورة 
دنيا عبد الرزاق عبد اهلل ذنون

ر. قسم تقنيات اإلنتاج 
الحيواني 

الدكتورة 
جنان قاسم خورشيد رضا

ر. قسم تقنيات اإلنتاج النباتي  

الدكتور  
ياسر داؤد سليمان بهجت

ر. قسم تقنيات إدارة المكتب

السيد  
مناف عبد االله ابراهيم احمد 

ر. قسم تقنيات المكتبات 
والمعلومات

الدكتور  
عمر ابراهيم احمد حسن
ر. قسم تقنيات أنظمة 

الحاسوب
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اقسام المعهد  
االقسام الزراعية

- قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

- قسم تقنيات  االنتاج النباتي

- قسم تقنيات المكننة الزراعية

األقسام التكنولوجية

- قسم التقنيات االلكترونية

- قسم التقنيات المدنية

- قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية 

- قسم تقنيات المساحة

- قسم تقنيات الموارد المائية

- قسم التقنيات الكهربائية

األقسام اإلدارية

- قسم تقنيات إدارة المواد 

- قسم تقنيات إدارة المكتب 

- قسم تقنيات المعلومات والمكتبات

األقسام الطبية

- قسم تقنيات األشعة 

- قسم تقنيات التخدير 

- قسم تقنيات الصيدلة

- قسم تقنيات المختبرات الطبية

- قسم تقنيات صحة المجتمع 

- قسم تقنيات التمريض

الدراسة المسائية 

- قسم تقنيات ادارة مكتب         

- قسم التقنيات الميكانيكية   

- قسم التقنيات الكهربائية / قوى          

- قسم التقنيات االلكترونية / القدرة       

- قسم تقنيات انظمة الحاسوب         

- قسم الصناعات الكيمياوية )تكرير النفط(    

- قسم التقنيات االلكترونية )الكترونيك واجهزة طبية( 

- قسم تقنيات التخدير 

- قسم تقنيات االشعة 

- قسم تقنيات الصيدلة

 - قسم تقنيات صحة المجتمع

- قسم تقنيات التمريض
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المكتب االستشــاري القانوني
المعهــد  العلميــة واالستشــارية فــي عمــادة  الخدمــات  اســس مكتــب 

التقنــي / الموصــل عــام 1986  ليتولــى المهــام االتيــة : 

ــة  ــة والتدريبي ــة والفني ــرات العلمي ــات والخب ــارات والخدم ــم االستش - تقدي

إلــى دوائــر الدولــة والقطــاع المختلــط والتعاونــي والقطــاع الخاص وبأســعار 

منافســة.

ــة  ــاالت المهني ــي المج ــن ف ــس والفنيي ــة التدري ــاء هيئ ــرات أعض ــادة خب - زي

والتطبيقيــة وهــذا ينعكــس بــدوره علــى زيــادة كفــاءة التدريــس والتدريــب 

لــدى المنتســب.

- تبادل الخبرات مع المكاتب االستشارية االخرى داخل العراق وخارجه.
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محاور االستشارات واألعمال الهندسية

- األعمال الميكانيكية - األعمال المدنية   
- األعمال المدنية - األعمال الكهربائية  

- األعمال المدنية

محاور األعمال الزراعية

- االنتاج الزراعي 

محاور  األعمال االدارية

ــة والقطــاع الخــاص ولجميــع  ــر الدول - تنفيــذ الــدورات التدريبيــة ودورات التعليــم المســتمر لكافــة منتســبي دوائ
التخصصات. 
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430

6171

مدرس مساعد مدرس

استاذ مساعداستاذ

احصائيــات المعهد
مالك الكلية التدريســي بحســب االلقاب العلمية 
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احصائيــات المعهد 

158 101

44

46

386 3

دكتوراه

الفني  المالك  دبلوم عالي 

ماجستير

المالك االداري 

بكالوريوس 

مالك الكلية حســب الشهادات
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0

الدراسية  الزماالت 

5463437 -

1

دراسيا  المجازون 

طلبة الدراســات االولية طلبة الدراســات العليا 
صباحي 

طلبة الدراســات االولية 
مسائي  

احصائيــات المعهد 
مــالك الكليــة  طلبة الدراســات العليا  واالولية





119دليل الجامعة التقنية الشمالية

         المعهــد
التقنـــــــــي / الدور

التاسيس )1988( سنة 

عدد االقسام )6( 



نبذة عن المعهد 
اســس المعهــد التقنــي / الــدور عــام 1988 وهــو أحــد المعاهــد التقنيــة العراقيــة التابعــة فــي وقتهــا إلــى هيئــة التعليــم 

التقنــي / وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ويقــع فــي محافظــة صــالح الديــن شــمال بغــداد العاصمــة وعلــى بعــد 

)1( كــم مــن مركــز قضــاء الــدور وبــدأت الدراســة فــي المعهــد عــام 1989.
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الرؤية، الرسالة واالهداف 
الرؤية

أن يكــون معهــدًا تقنيــً قائــدًا ومبتكــرًا فــي تقديــم برامــج وخدمــات تعليميــة ذي جــودة عاليــة، فــي بيئــة 

علميــة عالميــة شــديدة المنافســة .

الرسالة

تقديــم تعليــم تقنــي عالــي الجــودة يجعــل العائــد المســتهدف مــن عمليــة التعليــم اكثــر كفــاءًة وتميــزًا 

مــن خــالل تطويــر المقــدرات التقنيــة ، ومهــارات التفكيــر الحــرج والعصــف الذهنــي ، والمهــارات االجتماعيــة 

والشــخصية وتقييــم للعمــل باســتمرار فــي بيئــة علميــة متغيــرة. 

االهداف

- االلتــزام بالجودة والتميز

- بلــوغ المعاييــر الدولية فــي التعليم التقني.  

- تعزيــز التميــز في التعليم والتعلم من خالل انشــاء بيئــة تعليمية.

- تقديــم معــدات وخدمــات تقنية والحفــاظ عليها كضرورة لدعم بيئــة تعليمية مبدعــة ومواكبة للتطورات



مجلس المعهد     

االســتاذ المساعد الدكتور
مظهر عباس احمد

المعهد  عميد 

االســتاذ المساعد الدكتور
عبير طالب عبدالقادر

ر. قسم تقنيات التخدير

االســتاذ المساعد الدكتور
حنان شهاب احمد

ر. قسم االسعاف الفوري 

االســتاذ المساعد الدكتور
مقصود عادل  محمود

ر. قسم االطراف  الصناعية 

    م.م. علي  احمد عبد اهلل
م. العميد لشؤون الطلبة

م. زكي  يحيى احمد
م. العميد للشؤون االدارية 

والمالية

االســتاذ المساعد الدكتور
مها الطيف جاسم

م. العميد للشؤون العلمية
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م.م. عبدالكريم محمد 
صالح 

ر. قسم التقنيات االلكترونية

السيدة  
سناء جاسم  محمد

م. شعبة ضمان الجودة 
واالداء الجامعي

الدكتور 
حسين علي احمد
ر. قسم التقنيات 

الميكانيكية 

السيدة   
لمى حسام الدين جمعة

مقرر المجلس

م . عدنان عبد الكريم خليل 
ر. قسم االدارة 

 القانونية 

   م.م. ليث عبد  الرزاق كامل
ر. قسم تقنيات

 المحاسبة
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اقسام المعهد  
الدراسة الصباحية           الدراسة المسائية  

- قسم تقنيات المختبرات الطبية        - قسم تقنيات المختبرات الطبية 

- قسم األطراف الصناعية         - قسم التقنيات الكترونية 

- قسم اإلسعاف الفوري         - قسم التقنيات المحاسبة 

- قسم التقنيات االلكترونية         - قسم التقنيات ميكانيكية 

- قسم التقنيات الميكانيكية         - قسم االسعاف الفوري

- قسم االدارة القانونية
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06

1816

مدرس مساعد مدرس

استاذ مساعداستاذ

احصائيــات المعهد
مالك الكلية التدريســي بحســب االلقاب العلمية 
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احصائيــات المعهد 

40 25

55

15

69 2

دكتوراه

الفني  المالك  دبلوم عالي 

ماجستير

المالك االداري 

بكالوريوس 

مالك الكلية حســب الشهادات
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1

الدراسية  الزماالت 

23531659 -

0

دراسيا  المجازون 

طلبة الدراســات االولية طلبة الدراســات العليا 
صباحي 

طلبة الدراســات االولية 
مسائي  

احصائيــات المعهد 
مــالك الكليــة  طلبة الدراســات العليا  واالولية
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         المعهــد
التقنــي / الحويجة

التاسيس )1979( سنة 

عدد االقسام )8( 



نبذة عن المعهد  
أحــد تشــكيالت الجامعــة التقنيــة الشــمالية، ومــن أوائــل المعاهــد التقنيــة التــي أسســت فــي هيئــة التعليــم التقنــي 1979 
ــد  ــم المعه ــام 1980 باس ــد ع ــس المعه ــة تأس ــد الفني ــة المعاه ــى مؤسس ــد إل ــة العائ ــي الحويج ــد الزراع ــم المعه باس
الزراعــي الحويجــة وبأربعــة أقســام زراعيــة لغايــة عــام )1985( حيــث نقــل إليــه قســم إدارة المكتــب مــن المعهــد التقنــي 
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــة والقط ــات الدول ــي مؤسس ــل ف ــة للعم ــة مؤهل ــطية تقني ــالكات وس ــج م ــى تخري ــدف إل ــوك ويه كرك
ــر  ــام 2002 ، تغي ــد ع ــة وبع ــام التكنولوجي ــاح األقس ــم افتت ــام 1988 ت ــي ع ــة وف ــة والزراعي ــية واإلداري ــات الهندس التخصص
اســم المعهــد إلــى المعهــد التقنــي الحويجــة العائــد إلــى هيئــة التعليــم التقنــي، ويقــع المعهــد فــي الجنــوب الغربــي 

لمدينــة كركــوك فــي قضــاء الحويجــة. 
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الرؤية، الرسالة واالهداف 
الرؤية

ريــادة عالميــة وتميــز فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــالل خدماتــه التعليميــة والمهاراتيــة ذات الحرفيــة 

العاليــة والتميــز بمــا يتماشــى مــع سياســة مؤسســات التعليــم 

الرسالة

تقديــم تعليــم مميز وتخريــج طالب أكفاء يخدمون المجتمع ويســاهمون في بنــاء اقتصاد المعرفة.

االهداف

- اإلجــادة والتميز فــي المجاالت كافة.

- أعضــاء هيئــة تدريــس يحملوا عبيء النهــوض بالمعهد علميً ليواكــب العالم المتطور.

- تعزيــز قــدرات الخريجين ودعمهم اثناء الدراســة وبعد التخرج.

- بنــاء جســور التواصل بيــن المعهد والمجتمــع وتفعيل الية التعاون لخدمــة المجتمع.



مجلس المعهد     

الدكتور االستاذ 
عمر خليل احمد
المعهد  عميد 

الدكتورة 
               منى جالل علي 

ر. قسم تقنياتالمختبرات 
الطبية

الدكتور 
مظفر احمد حسين

ر. قسم تقنيات ادارة المواد

السيد 
فتاح حمد حسن 
ر. قسم التقنيات 

الميكانيكية

السيد 
محمد علي فارس 

ر. قسم تقنيات الموارد 
المائية 

الدكتور
قتيبة صالح شيخ

ر. قسم تقنيات اآلنتاج النباتي

الدكتور 
عبيد مجيد علي

م. العميد للشؤون اإلدارية 
والمالية

السيد
 رائد وعداهلل داود

م. العميد للشؤون العلمية 
والطلبة
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الدكتور
عطية سليمان خليفة 

ر. قسم تقنيات إدارة مكتب

السيد
 احمد حسن احمد

م. وحدة بحوث الطاقة 
المتجددة 

السيد ممثل نقابة 
االكاديميين الجامعيين

الدكتور  
خليل فرحان ياسين

ر. قسم تقنيات ميكانيك 
القدرة

الدكتور   
 زكي مجيد علي 

ر. قسم التقنيات الكهربائية

الدكتور  
سهيل نجم شهاب

ر. قسم التقنيات االلكترونية
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اقسام المعهد  
الدراسة الصباحية           الدراسة المسائية 

- قسم تقنيات إدارة المواد          - قسم تقنيات إدارة المواد 

- قسم تقنيات إدارة المكتب         - قسم التقنيات الكهربائية 

- قسم تقنيات الموارد المائية         - قسم  التقنيات الميكانيكية 

- قسم تقنيات ميكانيك القدرة        - قسم تقنيات ادارة المكتب 

- قسم تقنيات اإلنتاج النباتي

- قسم التقنيات الكهربائية 

- قسم التقنيات االلكترونية / تقنيات الحاسوب

- قسم تقنيات المختبرات الطبية 
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احصائيــات المعهد 

47 37

27

24

92 0

دكتوراه

الفني  المالك  دبلوم عالي 

ماجستير

المالك االداري 

بكالوريوس 

مالك الكلية حســب الشهادات



137دليل الجامعة التقنية الشمالية

3

الدراسسة  الزماالت 

1596240 -

1

دراسيا  المجازون 

طلبة الدراســات االولية طلبة الدراســات العليا 
صباحي 

طلبة الدراســات االولية 
مسائي  

احصائيــات المعهد 
مــالك الكليــة  طلبة الدراســات العليا  واالولية
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        المعهــد
التقني / نينـــــوى

التاسيس )1993( سنة 

عدد االقسام )5( 



نبذة عن المعهد  
يعــد المعهــد التقنــي نينــوى أحــد المؤسســات العلميــة التابعــة للجامعــة فــي محافظــة نينــوى اســس عــام )1994-1993( 

ــيتان(  ــنتان دراس ــه )س ــة في ــدة الدراس ــاري وم ــي والتج ــي واألدب ــرع العلم ــة الف ــة اإلعدادي ــي الدراس ــد خريج ــل المعه ويقب

وتتضمــن تدريبــً عمليــً فــي المصانــع ودوائــر الدولــة، ويمنــح الخريــج شــهادة الدبلــوم التقنــي فــي حقــل االختصــاص.
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الرؤية، الرسالة واالهداف 
الرؤية

إيجــاد نظــام تعليــم تقني إبداعــي يلبي احتياجات حقــل العمل ويخدم الحاجات المتغيرة  للســوق .

الرسالة

ــزًا  ــاءًة وممي ــر كف ــم أكث ــة التعلي ــي عملي ــتهدف ف ــد المس ــل العائ ــودة يجع ــي الج ــي عال ــم تقن ــم تعلي تقدي

ــد. ــودة والعائ ــوق والج ــل الس ــن اج ــم م ــاد التعلي ــي واعتم ــي التقن ــور العلم ــب التط ــً ليواك ــً ونوع كم

االهداف

ــي  ــور االداري والمال ــات التط ــع متطلب ــجم م ــً ينس ــً وعملي ــة علمي ــة ومؤهل ــة متخصص ــالكات تقني ــداد م - إع

ــع. ــة المجتم ــل لخدم ــة العم ــة وبيئ ــات الحديث ــات التقني ــع متطلب ــل م ــى التعام ــادر عل ــي ، ق والمعلومات

ــة  ــة والخدمي ــات االنتاجي ــية بالقطاع ــج الدراس ــط المناه ــق رب ــن طري ــة ع ــة والتقني ــورات العلمي ــة التط - مواكب

ــع  ــات م ــرات والمعلوم ــادل الخب ــة وتب ــوث العلمي ــراء البح ــل وإج ــوق العم ــات س ــة احتياج ــع لتلبي ــي المجتم ف

المعاهــد والجامعــات.

- تقديــم االستشــارات والخبــرات العلميــة والتدريبيــة الــى شــرائح المجتمــع الرســمية وغيــر الرســمية لرفــع 

ــي  ــارية ف ــة واالستش ــات العلمي ــب الخدم ــالل مكت ــن خ ــي م ــل الجماع ــة العم ــة وتنمي ــة المهن ــتوى ممارس مس

المعهــد.
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مجلس المعهد     

االســتاذ المساعد الدكتور
ماجد محمد صالح

المعهد  عميد 

السيدة  
نور قيس محمد

ر. قسم  تقنيات االدارة 
القانونية

السيدة 
انفال صابر شريف

ر. قسم تقنيات المحاسبة

السيد  
حاضر ابراهيم عبد

م. شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي 

السيد  
محمد اسامة احمد

ر. قسم تقنيات انظمة 
الحاسبات

السيدة  
رواء احمد يوسف

ر. قسم تقنيات المالية 
والمصرفية 

السيد  
حاضر ابراهيم عبد

ممثل نقابة األكاديميين الجامعين

الدكتور 
شاكر محمود عواد

ر. قسم تقنيات سياحة 
وفندقة

الدكتورة 
دينا أحمد عمر

م. العميد للشؤون االدارية 
والمالية

السيد 
عامر تحسين سهيل

م.  العميد للشؤون العلمية 
والطلبة
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قسم الشؤون  االدارية والمالية 
مكتب الخدمات العلمية واالستشارية

اســس مكتــب الخدمــات العلميــة واالستشــارية فــي المعهــد التقنــي / نينــوى فــي 1998/5/21 وتــم مباشــرة أعمالــه 

ــة  ــة المالي ــة الرقاب ــل هيئ ــن قب ــاباته م ــق حس ــالل تدقي ــن خ ــابقة م ــنوات الس ــب للس ــال المكت ــج اعم ــدرت نتائ وص

لغايــة 2013. ثــم أعيــد تشــكيل المجلــس المشــرف علــى المكتــب فــي 2018/9/2.

واجباته الرئيسة: 

- اقامة دورات في مختلف المجاالت التخصصية في المعهد .

- االنفتاح والتعاون مع القطاعين العام والخاص .

- إجراء الدراسات المتخصصة للقطاعين العام والخاص.

اقسام المعهد  
الدراسة الصباحية           الدراسة المسائية 

- قسم تقنيات المحاسبة         - قسم تقنيات المحاسبة

- قسم التقنيات المالية والمصرفية        - قسم تقنيات اإلدارة القانونية

- قسم تقنيات اإلدارة القانونية        - قسم االدارة القانونية

- قسم تقنيات السياحة وادارة الفنادق 

- قسم تقنيات أنظمة الحاسوب
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احصائيــات المعهد 

35 25

17

5

91 2

دكتوراه

الفني  المالك  دبلوم عالي 

ماجستير

المالك االداري 

بكالوريوس 

مالك الكلية حســب الشهادات
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0

المبتعثون 

137438 -

0

دراسيا  المجازون 

طلبة الدراســات االولية طلبة الدراســات العليا 
صباحي 

طلبة الدراســات االولية 
مسائي  

احصائيــات المعهد 
مــالك الكليــة  طلبة الدراســات العليا  واالولية



خارطة الجامعة 
الكليات   

الكلية التقنية الهندسية / الموصل      

الكلية التقنية الهندسية / كركوك       

الكلية التقنية االدارية / الموصل       

الكلية التقنية الزراعية          

الكلية التقنية الطبية والصحية / كركوك   

المعاهد     

المعهد التقني / كركوك         

المعهد التقني / الموصل         

المعهد التقني / الدور          

المعهد التقني / حويجة         

المعهد التقني / نينوى         
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الكلية التقنية
الهندسية

1993

المعهد التقني 
كركوك 

1976

المعهد التقني 
موصل

1976

الكلية التقنية
الزراعية 

2011

الكلية التقنية 
كركوك

1998

المعهد التقني 
حويجة 

1979 المعهد التقني 
الدور 
1988

الكلية التقنية 
االدارية 

2007

الكلية  التقنية 
الطبية والصحية / 

كركوك 
2020

المعهد التقني 
نينوى 

1993



For more information:
Website: www.ntu.edu.iq
Email: ntu@ntu.edu.iq

العراق جمهورية 
وزارة التعليــم العالــي والبحث العلمي 

الجامعة التقنية الشــمالية


