
 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

 االرشفة االلكترونية  
20/6/2020تقيم الكلية التقنية االدارية /كوفة الورشة االلكترونية بعنوان )االرشفة االلكترونية( يوم السبت المصادف   

 

 

 

 مناقشة الدبلوم العالي
 تحليل ) ريم جليل الموسومةالتخطيط االستراتيجي محمد كمناقشة طالب الدبلوم العالي في    22/6/2020على بركة هللا جرت اليوم االثنين 

SWOT حيث كانت اللجنه تتالف من السادة   (ودوره في تعزيز االداء المنظمي 
 أ.م.د ضرغام حسن عبد رئيس قسم تقنيات المعلوماتية رئيس لجنة مناقشة دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي 

 -: والسادة
 ا. م عبد االمير كاظم عضوا

 واعض .ا.م د زينب هادي معيوف 
 مشرفا .ا. د عباس مزعل مشرف

 وبعد مناقشة مستفيضة منح الطالب الدرجة العلمية
 كل الشكر والتقدير لعمادة ورئاسة قسم ادارة االعمال في كلية االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة 
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20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

 اجتماع السيد عميد الكلية التقنية االدارية / كوفة 
رية / كوفة األستاذ الدكتور فاضل عبد العباس العابدي اجتماعا اء عقد السيد عميد الكلية التقنية اإلداوفي الساعة الرابعة مس 6/2020/ 23بتاريخ 

تحانية الفرعية لألقسام العلمية في البداية رحب السيد العميد مع لجنة االمتحانات المركزية واللجان االم (Google meet ) فديويا عبر تطبيق

 ة والعافية وان يمن هللا على أبناء شعبنا بالفرج من هذا الوباء باألساتذة متمنيا للجميع الصح
 -:يلىتم جرى خالل االجتماع مناقشة االستعدادات العلمية والتقنية إلقامة االمتحانات اإللكترونية للدراسة األولية وكما 

 ليا القائمة حاليااالستفادة من الخبر المكتسبة من تنفيذ االمتحانات اإللكترونية لطلبة الدراسات الع .1
 اكمال قوائم اإليميالت الجامعية لطلبة الدراسة األولية وبالتنسيق مع الجامعة .2
 ن خالل منصاتهم الدراسيه عمل ورش الكترونية للطلبة وتدريبهم على كيفية اجراء االمتحان االلكتروني م .3
 متحانات الطلبة والوقوف على اهم المشاكل التي قد يتعرضوا لها خالل اال اجراء امتحانات تجريبية للطلبة من قبل السادة التدريسين لتدريب .4
 تحان للتواصل مع الطلبة وتوجيهم خالل االم (Google meet) انشاء منصات خاصة باللجان االمتحانية وتفعيل تطبيق .5
 اكمال درجات السعي للطلبة ضمن مانشيت الكتروني ووفق قرارات الوزارة بهذا الخصوص  .6
 . في الكلية تهيئة المستلزمات التقنية الخاصة باالمتحانات اإللكترونية لجميع األقسام العلمية وبالتعاون مع مركز الحاسبة االلكترونية واألنترنت .7

توجه السيد عميد  اب المناقشة مع الساده الحضور واالستماع لوجهات النظر والمعوقات وإيجاد الحلول وفي الختام بد ذلك فتح السيد عميد الكلية ب

 .جتماع متمنيا للجميع الموفقية والنجاحالكلية بالشكر للسادة المعاونين ورؤساء األقسام والتدريسين لحضورهم هذا اال
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20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

 تكملة امتحانات الدراسات العليا
ملوا طلبة قسمي المحاسبة وأداره االعمال  مساًء ..حيث اك ٤- ١ومن الساعة  ٦/٢٧تواصلت امتحانات طلبه الدراسات العليا في كليتنا ليوم السبت 

ماجستير االمتحان السادس عبر منظومه/  class room   وبإشراف مباشر من لجنة االمتحانات اإللكترونية في الكلية...حيث كل االمتحانات

بنجاح وبدون معوقات تؤثر في تسليم األسئلة للطلبة او استالم اإلجابات منهم جرت  .. 
توفيق واكمال السنة التحضرية بكل سهولة ويسر..وان نراهم في المستقبل القريب احد كوادر الكليه وتشكيالت  عزاء النجاح والنتمنى لطلبتنا اال

  .الجامعة
هذا الوباء عن بلدنا وبالد العالمين نسال هللا عزوجل ان يحفظ الجميع وان يرفع . 

  

 

 االمتحان التجريبي

المعلومات وقسم تقنيات ادارة االعمال جدول االمتحانات التجريبة للعام الدراسي قسم تقنيات المحاسبة وقسم تقنيات الى طلبةاالقسام العلمية التالية 

2019-2020  
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 2020-2019الطلبةمناقشة بحوث 

سم تقنيات ادارة االعمال االستاذ المساعد برعاية السيد عميد الكلية االستاذ الدكتور فاضل عبد العباس العابدي وبٕاشراف مباشر من قبل السيد رٔييس ق

رج طلبة المرحلة الرابعة في قسم  ولليوم الثالث على التوالي مناقشة بحوث تخالدكتور ماجد جبار الفتالوي جرت وعلى بركة هللا سبحانه وتعالى  

. الف الف مبارك للطلبة األعزاء انجاز بحوثهم بالشكل طالب وطالبة لبحوثهم في التخصصات االدارية .. ٩٠تقنيات ٕادارة األعمال اذ ناقشت اللجنة 

 اركم ومواصلتكم لمسيرتكم الدراسية رغم الصعوبة شاهدة على عزيمتكم واصرالعلمي المتميز على الرغم من الظروف االستثنأيية، وستبقى هذه السن
 كل التوفيق ان شاء هللا 
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 شهادات المشاركين في الورش االلكترونية 
المشاركين في الورش االلكترونية التي تم اقامتها في الكلية التقنية االدارية /كوفة  جميعالى   

استالم((  بعنوان ))االرشفة االلكترونية   
 شهادات المشاركة من خالل هذا الرابط ادناه

⇓⇓ 
https://cku.atu.edu.iq/.../%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D9%81%D8... 

 

 

 اجتماع لجنة إختبار صالحية التدريس
للمجتمع في ظل ظروف جائحة كورونا عقدت لجنة اختبار صالحيه  ضمن مسعى جامعة الفرات االوسط التقنيه بتقديم الخدمات االلكترونيه

اس العابدي عميدالكلية التقنية مساًء برئاسة االستاذ الدكتور فاضل عبدالعب ٩( الساعه ٧/١التدريس في الجامعة اجتماعا لهذا الغرض يوم امس )

 لتعليم المستمر في الجامعة االستاذ المساعد الدكتور مهدي هاتفاالدارية /كوفة وبحضور اعضاء اللجنة كافة كما تم استضافت السيد مركز ا

 : حيث تناول االجتماع عده محاور منها 

 االمور االداريه والمستلزمات المطلوبه من المتقدمين لالختبار -١

 االمور العلمية واسلوب القاء المحاضره من قبل الشخص الُمختبِر وكذلك صيغه التقييم االلكتروني -٢

 ره الَجلسة اثناء االختبار ومشاركه الصف االفتراضي ادا -٣

ات والسادة اعضاء  عرض لحالة افتراضيه للسيد مقرر اللجنة )االستاذ حسين تكليف( محاضره لمدة ربع ساعة واسلوب المداخلة من قبل السيد -٤

 .. اللجنة باعتباره متقدم لالختبار

 والتقدير الى الحضور على مشاركتهم في االجتماع وابداء االراء البناءة في سبيل انجاح التجربة وفي نهاية االجتماع قدم السيد رئيس اللجنة الشكر
لممارسة انشطتنا في الجامعة وتشكيالتها بكل جد واجتهاد. وهللا ولي نسال هللا عزوجل ان يرفع الوباء عن بالدنا وان تعود الحياة الى طبيعتها 

 يقالتوف

  

https://cku.atu.edu.iq/wp-content/uploads/2020/06/%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1.pdf?fbclid=IwAR0-07MMTjkA9Ur-gmufI-6cvSN9IqIdG3e1J22WPcXFNpWEFRyRKE9v2ew
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ت العليا كمال امتحانات الدراسا  
  14/6/2020والتي استمرت من  2020/ 2019تم بعون هللا إكمال االمتحانات اإللكترونية للدراسات العليا )السنة التحضيرية( للعام الدراسي 

 ت عبر منصةف مباشر ومتابعة من قبل السادة أعضاء اللجنة المركزية لالمتحانات اإللكترونية وقد تم أجراء االمتحاناوبأشرا 2/7/2020ولغاية 
(Google Classroom ) اإللكترونية وتطبيق (Google meet)  للتواصل مع الطلبة بالصورة والصوت وتذليل الصعوبات التقنية التي قد

  ........... تعترض سير االمتحانات
ع االسئلة باالضافة الى االمتحانات  كما تجرى حاليا االمتحانات التجريبيه في الدراسات االولية لغرض تدريب الطلبة على اسلوب التعامل م

 .. التكميليه
ير أن يرفع هذا الوباء على بلدنا وان  وبهذه المناسبة تتمنى عمادة الكلية التقنية اإلدارية /كوفة النجاح والموفقية لطلبتنا األعزاء سائلين هللا العلي القد

 لدعاءيلبس الجميع رداء الصحة والعافيـــــــــــــــــــة انه مجيب ا

 

 



 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة
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 اعالن هام للطلبة 
حسب  على جميع الطلبة التسجيل في االستماره الخاصة بكل قسم الستفادة من خدمة االنترنت المتحانات النهائيةالتي توفرها شركات االتصاالت و

 وابط المرسله لكم بكروبات االقسام العلمية وبالسرعة المكنةالر

 

 
 

 اعالن للطلبة  
 م/ جدول االمتحان التكميلي الثاني 

 -: يرجى الدخول على الرابط ادناه لغرض االطالع على الجدول
%D9...-https://cku.atu.edu.iq/.../%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9 

 

 

https://www.facebook.com/ktcom1/photos/a.997314927001622/3373475042718920/?__cft__%5b0%5d=AZU8nvXhiiSLDccphaww6je95o0HmCOg9w23eqOphwsRV5uuoqf-1r2Od9uo1VUKW0XjyZcSgwt-omlXZhKSgAjYKvvf0SIncgnO8GayJxqLwIrBlDIs0UEQbcw7UQIgI5eTtzkXaANWzPlQp55nOKiUedxKQdJcK5d6iJQWMuko9rnhaS0MI3YOss_anayO8LE&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/ktcom1/photos/a.997314927001622/3373475042718920/?__cft__%5b0%5d=AZU8nvXhiiSLDccphaww6je95o0HmCOg9w23eqOphwsRV5uuoqf-1r2Od9uo1VUKW0XjyZcSgwt-omlXZhKSgAjYKvvf0SIncgnO8GayJxqLwIrBlDIs0UEQbcw7UQIgI5eTtzkXaANWzPlQp55nOKiUedxKQdJcK5d6iJQWMuko9rnhaS0MI3YOss_anayO8LE&__tn__=EH-R
https://cku.atu.edu.iq/wp-content/uploads/2020/07/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A-2.pdf?fbclid=IwAR1DY6euo5_DnH-aajBr0nu1fMzlcGP30DqsyphpVr84li3fdS607j3ZpbA
https://www.facebook.com/ktcom1/photos/a.997314927001622/3373475042718920/?__cft__%5b0%5d=AZU8nvXhiiSLDccphaww6je95o0HmCOg9w23eqOphwsRV5uuoqf-1r2Od9uo1VUKW0XjyZcSgwt-omlXZhKSgAjYKvvf0SIncgnO8GayJxqLwIrBlDIs0UEQbcw7UQIgI5eTtzkXaANWzPlQp55nOKiUedxKQdJcK5d6iJQWMuko9rnhaS0MI3YOss_anayO8LE&__tn__=EH-R
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السرعة الممكنة  لى كافة الطلبة الجدد في كليتنا ممن لم يجلبوا الوثائق المدرسة االصلية والمستمسلكات االخرى عليهم جلب هذه الوثائق والمستمسكات وب ا

قانونية وسيتم الغاء وبخالف ذلك يتحمل الطالب االجراءات االدارية وال ٢٠/٧/٢٠٢٠وتسليمها الى شؤون الطلبة اخر يوم يتم فيها االستالم الوثائق 

  .قبولهم

 

 اجتماع السيد العميد مع اعضاء اللجنة االمتحانية  
مع السادة أعضاء اللجنة االمتحانية المركزية واللجان  ٧/٨اإلدارية / كوفة )أ.د. فاضل عبد العباس العابدي( مساء اليوم اجتمع السيد عميد الكلية التقنية 

 .الكترونيا ٧/٢٦لمناقشة االستعدادات ألجراء االمتحانات التكميلية يوم غدا والنهائية يوم  Free conference call الفرعية وذلك عبر تطبيق
ترحيبيه بالسادة المشاركين في اللقاء متمنيا لهم الصحة والعافية وداعياً هللا عز وجل أن يمن على شعبنا بالفرج والخالص من هذه   حيث بدء بكلمة

ت الوزارة والسيد رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مظفر الزهيري المحترم حول الواجب الملقى علينا جميعا في مواجهة هذا الجائحة. كما نقل توجيها

البعض والسؤال الوباء بااللتزام بالتعليمات الصحية التي تصدرها خليه األزمة الوطنية حفاظا على أنفسنا وزمالؤنا وعوائلنا وكذلك ضرورة تفقد بعضنا 

 تنا وعوائلهم وظروفهم  عن طلب
تروني كانت فرصة مناسبة بكل ظروفها لتجاوز هذه كذلك توجهاته بخصوص االمتحانات وأداء هذه المهمة التي من خاللها نثبت أن تجربه التعليم اإللك

 .المحنة
 :بعد ذلك بدء بفقرات االجتماع والتي تضمنت

 االمتحانات التكميلية يوم غدا .1
 الوزاري ئية حسب التقويم االمتحانات النها .2
 ونمطها   طبيعة األسئلة. التصحيح االلتزام بتوجيهات الوزارة حول طبيعة األسئلة للدراسات األولية .3
 توثيق االمتحانات وموادها   .4
 إعالن النتائج يكون من خالل اللجنة المركزية  .5

على مدى   واهم المعوقات التي اعترضت سير االمتحانات التجريبية التي أجريت بعد ذلك استمع السيد العميد الى وجهات نظر السادة أعضاء اللجان  

مشاكل التي ظهرت والتواصل مع الطلبة عبر المنصات التدريسية وخلق أجواء ودية لرفع الروح المعنوية  األسبوعين الماضي والحالي وإيجاد الحلول لل

 تجربة جديده عليهم  للطلبة ألداء االمتحانات النهائية الكترونيا باعتبارها
 .ته من قبل أعضاء اللجان الفرعية لألقسام العلميةكما وجهة السيد العميد بتقديم المساعدة لألساتذة الذين ليس لديهم خبره في مجال الحاسوب وتطبيقا

 ...زدهاروفي الختام قدم شكره وتقديره للسادة الحضور متمنيا للجميع الصحة والعافية ولبلدنا العزيز التقدم واال
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 ( تعزية)

 بِْسم هللا الرحمن الرحيم 

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُون) ِصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا َلِِلَّ  ( الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهم مُّ

 صدق هللا العلي العظيم 
  مد علي ) م.االدارية( وذلك لوفاة والدها ، تغمده هللاتتقدم عمادة الكلية التقنية اإلدارية كوفة وبجميع منتسبيها بالتعازي والمواساة الى الست اقبال مح

انا اليه راجعونبواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان... انا هلل و  . 

 

 

 

 

  

 

 كلمة عميد الكليه التقنيه االداريه /الكوفة 
 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 التقنية. االعزاء  كوفة /جامعة الفرات االوسط-ارية ابنائي وبناتي طلبة الكلية التقنية االد
 اخواني التدريسيين والفنين الكرام 

ونحن نودع القاعات االلكترونيه التي اجبرتنا عليها الظروف بدًء من ظروف  ٢٠١٩/ ٢٠٢٠بمناسبة انتهاء مهام التدريس والتدريب للعام الدراسي  

دريسين وفنين وطلبه ولم تكن لدى اغلبنا خبره ومهنيه محترفين  ئحة كورونا( دخلنا هذه القاعات تالبلد السياسية وماتالها من الظرف الصحي )جا

المادة  في استخدامها ولكن الحمد هلل بفضل كل الجهود الخيرة اصبحت هذه التجربة قصة النجاح في جامعتنا وبلدنا وتميز طلبتنا االعزاء باستالم

من مركز الوزاره الى اقل مفصل علمي في اقسامنا العلمية على عدم    هم ضد التجربة. ولكن حرصنا جميعاالعلمية بتلهف بعد ان كان الكثير من

 . خسارة طلبتنا عامهم الدراسي جعلنا نبحث بجد وإجتهاد عن النجاح فكان توفيقنا من هللا
االلكترونية ونسأل هللا سبحانه  االنضمام الى القاعات االمتحانيةزمالئي المنتسبين.. اعزائي الطلبة.. احيكم جميعا تحية العلم والعرفان ونبدء جميعاً 

خر واجرينا وتعالى أن يوفقنا فيها كما وفقنا في القاعات الدراسية االلكترونية واكملنا منهجاً دراسيا مقبوال قياساً للظروف رغم بدءنا بوقت متأ

 ..التكميليهواخرها االمتحانات  .بر جيده جداامتحانات يومية وتجريبية وامتحانات الدراسات العليا التي تعت
 -: وهنا اوصيكم طلبتي االعزاء

ت .التي ال يصيبكم القلق واالرتباك اعتبروها امتحان اعتيادي مألوف حاله حال االمتحانات الورقية وماعليكم سوى االلتزام التوجيهات والتعليما  _١

رة إليكم بهذا الخصوص ولديكم تجربة جيده االسبوعين  مشرفي الكالسات االمتحانيه الصادتصلكم من لجنة االمتحانات االلكترونيه في الكليه و

 .الماضين في الدخول لهكذا امتحانات
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 . الظهور بزي رسمي يليق لشخصية الطالب ومكان مناسب هاديء وبعيد عن الضوضاء في البيت-٢
جود وقت لفتح حساب اخر الن االدمن ها يعني عدم وصول دعوه لك وعدم والمحافظة على ايميلك الجامعي )االسم وكلمه السر( الن فقدان -٣

واستخدام االسم   . في الموبايل note لذا افضل خزنه كصوره في مفكره !الجامعة وليس الكليه. وقد تحدث لديك هذه الحالة قبل االمتحان بدقائق

 . ه حديثة على الحسابالصريح للدخول وليس اسماء انكليزيه او مختصرات. مع وضع صوره شخصي
 عتماد على اجابه صوره للمصدر او الموقع كما حدث في التجريبي وترسل فانها ترفض وتعتبر حالة غش. االجابة المقالية باليد عدم اال -٤
 .. للشاشة وارسالها النها تعتبر غش screen عدم عمل -٥
 حسب تعليمات الوزاره   .متحانيه وتعتبر غشضع للتدقيق وقد ترفضها اللجنة االفي حالة وجود اجابات متشابه في االسئلة المقالية فانها تخ -٦
 . االلتزام بالتوقيتات الدخول للقاعة االلكترونية قبل وقت مناسب وتسجيل الحضور -٧
 . تهيئة مستلزمات االمتحان والسيما الهوية الجامعية او البطاقة الموحدة-٨
 الغلق من مراقب القاعة وعدم فتحها اال في حالة الطلب منكم من قبل المراقب   بعد استالم اشعار Meeting اغالق المايك والكاميرة من برنامج-٩

 . حالة وجود األسئلة ممكن أرسال اشارة الكف الى المراقب فيكون األسئلة من خالل المايك -١٠
 . وختاما اسال هللا عزوجل ان يوفقنا جميعا طلبة اعزاء ..ومنتسبين كرام

نبتهل هلل العزيز القدير ان يَمن علينا وعلى شعبنا بالصحة والسالمة ورفع الوباء ..متمنيا للجميع   .ع الجميع فيهالجميع تجربة جديده وابدل اتحم

 النجاح والتوفيق  
  ..وأخر دعونا ان الحمد هلل رب العالمين

 عميد الكلية
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 اعالن هام  
نات االلكترونيةزويدكم بخدمة االنترنت لغرض االمتحاالطلبة تم الحصول على الموافقات لت اعزائنا  . 

 كل التوفيق ان شاء هللا

 

 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠جدول االمتحانات النهائية للعام الدراسي 
   ٣:٣٠الى  ١٢:٣٠يبدأ االمتحان الساعة  -١
 وااللتزام بالزي الرسمي   -٢
 نية ذلك  يكون الطالب متهيئا لفتح الكامرة اذا طلبت منه اللجنة االمتحا -٣
 تجنب حاالت الغش والتشابه باالجابة  -٤
 التأكيد على البريد االلكتروني الجامعي وكتابة االسم الرباعي و باللغة العربية  -٥
 .تسليم اإلجابة قبل موعد انتهاء االمتحان بعشر دقائق لضمان استالم االجابة من قبل اللجنة االمتحانية-٦
خالل نموذج االمتحان و كذلك الرجوع الى المنصة االلكترونية واختيار تحديد   ى الطالب الضغط على ارسال منبعد االنتهاء من االمتحان عل -٧

 المهمة كمكتمل 
 نجاح تمنياتنا لكم بال
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 جامعة الفرات األوسط التقنية الكلية التقنية االدارية/كوفة 
٢٠٢/  ٢٠١٩النهائية للعام الدراسي   مجلس الكلية يعقد جلسته السابعة المفتوحة لمناقشة آلية االمتحانات   

العابدي بمجلس الكلية جلستها السابعة المفتوحة للمصادقة على نتائج طلبة الدراسات العليا ونتائج االمتحان  اجتمع األستاذ الدكتور فاضل عبدالعباس

 التكميلي وكذلك لمناقشة الية اداء االمتحانات النهائية لطلبة الدراسة االولية 
بالسادة أعضاء المجلس متمنياً لهم الصحة والسالمةيد عميد الكلية االستاذ الدكتور فاضل عبد العباس العابدي مرحباً تماع السبدء االج  

وتم عرض نقاط محضر االجتماع وجاء اهمها مناقشة نتائج طلبة الدراسات العليا للكورس الثاني لغرض استحصال مصادقه السيد رئيس الجامعة  

التجربة والوقوف على اهم  لية واالستفادة من هذه اقرارها ضمن امر اداري كذلك نتائج االمتحان التكميلي لطلبة الدراسات االوالمحترم لغرض 

المناسبة لها والتهيئة لالمتحانات النهائية   المعوقات الذي واجهة الطلبة ووضع الحلول  
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 الكلية التقنية اإلدارية كوفة 
  (تهنئة )

الدكتور منير حميد السعدي المحترم تحية طيبة .. وبعد؛  الستاذالى سعادة ا  
 يطيب لي بإسمي شخصيا ونيابة عن عمادة الكلية التقنيه االداريه/ كوفة أن نهنئكم بتسنمكم منصب رئاسة جامعة بغداد رئيساً العرق جامعة

ي ساهمت  شخصكم الكريم، وقدراتكم األكاديمية واإلدارية المتميزة، الت ( .. وأن نرفع لجنابكم خالص التهنئة القلبية لهذه الثقة في ) الجامعة االم

ي اللمسة المباركة في مساهمة كبيره في ارساء وتنمية وتحديث مناهج التعليم التقني وكانت لشخصكم الكريم مع زمالؤك في هيئة التعليم التقن

السداد لمزيد من  وجامعة العين. فإننا نعرب عن تمنياتنا لكم بدوام التوفيق و قدرات منتسبي قطاع التعليم التقني ؛ وكذلك في جامعة كربالء تطوير

 اإلنجاز والعطاء، في خدمة المسيرة العلمية والتعليمية لبلدنا العزيز ... وتقبلوا منا وافر االحترام والتقدير

. 
اإلدارية كوفة عميدالكلية التقنية   

 األستاذ الدكتور فاضل عبدالعباس العابدي
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 جامعة الفرات االوسط التقنية
 الكلية التقنية االدارية كوفه

   ٢٠٢٠_ ٢٠١٩اإلمتحانات النهائية اإللكترونية الدور األول للعام الدراسي 
ل( في  )الدور االو  ٢٠٢٠/    ٢٠١٩االمتحانات النهأيية االلكترونية للعام الدراسي    ٧/٢٣/ ٢٠٢٠ظهر هذا اليوم الخميس    على بركة هللا تعالى بدءت

ه )االولى والثالثة( وبإشراف مباشر من قبل ظهراً في االقسام العلمية كافة والمراحل الدراسي  ١٢:٣٠الكلية التقنية االدارية/كوفة في تمام الساعة  

وذلك بالتواجد الميداني في االمتحانية المركزية السيد عميد الكلية األستاذ الدكتور فاضل عبد العباس العابدي ؤاعضاء اللجنة الفرعية    رئيس اللجنة

متحان اهم المشاكل التي تواجههم في عمليه الدخول الى منصة االالكلية ومراقبة اداء االمتحان بالصوت والصورة والتحدث مع الطلبة واالستماع الى  

وسير عمليه استالم االسئلة  لغرض التحقق من هويه الطالب ومتابعة عمليه تسجيل الحضور   google meet ورابط المتابعة عن طريق تطبيق 

 . وتسليم االجابات 

 .. لتوفيقوعند بدء االمتحانات قدم السيد العميد من خالل كلمة مختصرة تحيات وتمنيات عمادة الكلية لطلبتها االعزاء بالنجاح وا

 .حيث تستمر امتحانات الكلية حسب الجدول االمتحاني المبلغ والمعلن للطلبة

 وهللا ولي التوفيق 
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 الكليةالتقنية االدارية /كوفة 
 المشاركة في المهرجان الجامعي االلكتروني 

ر فاضل  برعاية السيد رئيس جامعة الفرات االوسط التقنية االستاذ الدكتور مظفر صادق حسن الزهيري وبدعم مباشر من عميد الكلية االستاذ الدكتو

قسام العلمية  عبد العباس العابدي حيث قامت شعبة النشاطات الطالبية في الكلية التقنية االدارية /كوفة وبالتواصل مع الطلبة الموهوبين في جميع اال

/    ٧/  ٣٠-٢٧المشاركة بعدد من اللوحات الفنية للتنافس مع بقية تشكيالت الجامعة حيث سينطلق معرضها االلكتروني للفنون التشكيلية للفترة من  

٢٠٢٠ 

 

  الكلية التقنية االدلرية / كوفة
  االلكتروني  م / المعرض التشكيلي 

 كوفة  /برعاية السيد عميد كلية التقنية االدارية 
 ن شعبة النشاطات الطالبية في الكليةوبأشراف مباشر م

  وعلى بركة هللا ..انطالق المعرض االلكتروني االول للفنون التشكيلية 
 -:للفنون التشكيلية للطلبة نعرض المشاركة االولى ضمن المهرجان االلكتروني االول.

 الولى رند اركان جاسم في قسم تقنيات ادارة االعمال المرحلة ا -1
   محمد قسم ادارة االعمال المرحلة الرابعة نور الهدى علي  -2
  شهالء محمد قسم تقنيات ادارة االعمال -3
  سجى تركي محمد قسم تقنيات المحاسبة المرحلة االولى  -4

 . إذ تضمنت لوحات مختلفة االختيارات  لفي الحياة كما في الرسم يتحرك الجمال في منحنيات مختلفة لتعكس لنا صور الخيال واالبداع نترككم مع االعما
 -:للمزيد من المعلومات الدخول على الرابط ادناة

view=trueehttps://cku.atu.edu.iq/?p=1425&pr 
 

 

https://cku.atu.edu.iq/?p=1425&preview=true&fbclid=IwAR3QbwGHL6-ZrSXKQVQ2Q-rraIJ72o-KIbJJWbnyFEseGzA5Fy9MLokvhBQ
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   الكلية التقنية االدارية / كوفة
   المعرض االلكتروني 

 برعاية السيد عميد كلية التقنية االدارية / كوفة وبأشراف مباشر من شعبة النشاطات الطالبية في الكلية
. وعلى بركة هللا ..انطالق المعرض االلكتروني االول للفنون التشكيلية للفنون  لمهرجان االلكتروني االولضمن ا نعرض المشاركة االولى

 التشكيلية للطلبة
 -:للتفاصيل اكثر الدخول الى الرابط ادناه

https://cku.atu.edu.iq/?p=1518&preview=true 
 

 

 

https://cku.atu.edu.iq/?p=1518&preview=true&fbclid=IwAR1s1SZiE2C-816lt9ywkUBlmHCR4l4ovWsy7NkWh4yxlN1wb8N7HQWC8Ko
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   الكلية التقنية االدارية / كوفة
   المعرض االلكتروني 

 برعاية السيد عميد كلية التقنية االدارية / كوفة وبأشراف مباشر من شعبة النشاطات الطالبية في الكلية
. ون التشكيليةوعلى بركة هللا ..انطالق المعرض االلكتروني االول للفن للفنون  ضمن المهرجان االلكتروني االول ة االولىنعرض المشارك

 التشكيلية للطلبة
   هدى هاتف حسين عباس الدفاعي-االسم :
   المحاسبة-القسم :

األولى -المرحلة:  

 

   لكلية التقنية االدارية / كوفة
   المعرض االلكتروني 

النشاطات الطالبية في الكلية ة / كوفة وبأشراف مباشر من شعبةبرعاية السيد عميد كلية التقنية االداري  
. وعلى بركة هللا ..انطالق المعرض االلكتروني االول للفنون التشكيلية للفنون  ضمن المهرجان االلكتروني االول نعرض المشاركة االولى

 -:التشكيلية للطلبة
   فاطمة رضا عبد زيد -االسم :

الثالثة  -المرحلة :  
تقنيات ادارة االعمال -القسم :  
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   لكلية التقنية االدارية / كوفةا
   المعرض االلكتروني 

 برعاية السيد عميد كلية التقنية االدارية / كوفة وبأشراف مباشر من شعبة النشاطات الطالبية في الكلية
. ون التشكيليةوعلى بركة هللا ..انطالق المعرض االلكتروني االول للفن للفنون  ني االولضمن المهرجان االلكترو نعرض المشاركة االولى

 -:التشكيلية للطلبة
  عذراء محمد شنان -االسم :
تقنيات ادارة االعمال -القسم :  

 

 

   لكلية التقنية االدارية / كوفة
   المعرض االلكتروني

 برعاية السيد عميد كلية التقنية االدارية / كوفة وبأشراف مباشر من شعبة النشاطات الطالبية في الكلية
.  ..انطالق المعرض االلكتروني االول للفنون التشكيليةوعلى بركة هللا للفنون  ضمن المهرجان االلكتروني االول نعرض المشاركة االولى

 -:التشكيلية للطلبة
  د عبد العباديمهند حمي-االسم :
قسم المحاسبه  -القسم :  
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 الكلية التقنية االدارية كوفه 
  المٔوتمر االلكتروني الدولي الرابع

عنوان ) االقتصاد الخفي وادارة االزمات(، والذي  شارك التدريسي في كليتنا م.م زيد متعب العباسي في المٔوتمر االلكتروني الدولي الرابع تحت

في تحسين  بورقة بحثية بعنوان ) دور العقلية االستراتيجية وقد اشترك العباسي ٢٠٢٠/ ٧/ ٢٩اقامته جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد يوم /

 .م على اساس الفعل االستباقي في معالجة االزماتادارة االزمات(. وكان الهدف من هذا البحث هو اعتماد المدخل االستراتيجي القائ 
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 الكلية التقنية االدارية/ كوفة
ةينالفرات األوسط التق استمرار اإلمتحانات اإللكترونية النهأيية في الكلية التقنية االدارية/كوفة بجامعة   

الدارية/كوفة لليوم الثاني على التوالي  رغم الظروف االستثنأيية التي يمر بها بلدنا الحبيب بسبب فايروس كورونا المستجد واصل طلبة الكلية التقنية ا

على المنصة  ٢٠٢٠/ ٢٠١٩االول للعام الدراسي  اإللكترونية النهأيية الدور  وبجميع أقسامها العلمية بعد عطلة عيد األضحى المبارك االمتحانات 

عباس العابدي ومتابعة من قبل السادة معاون العميد للشٔوون  بٔاشراف السيد عميد الكلية األستاذ الدكتور فاضل عبد ال google classroom اإللكترونية

  . العلميةو رٔوساء االقسام واللجان االمتحانية الفرعية
ة تواصل السيد العميد والمعاون العلمي مع جميع الطلبة الممتحنين واللجان االمتحانية عبر منصةوضمن الجولة التفقدي  google meet  ظهر هذا اليوم

٦ افقالخميس المو   / ٢٠٢٠ / ٨ 
 

 

 

 

 



 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

   الكليه التقنية االدارية/ كوفه
 ة بجامعة الفرات األوسط التقنيةاستمرار اإلمتحانات اإللكترونية النهأيية في الكلية التقنية االدارية/كوف

 مهند علي حسين / مسٔوول الموقع االلكتروني 
بب فايروس كورونا المستجد واصل طلبة الكلية التقنية االدارية/كوفة وبجميع أقسامها العلمية رغم الظروف االستثنأيية التي يمر بها بلدنا الحبيب بس

 google على المنصة اإللكترونية ٢٠٢٠/ ٢٠١٩لكترونية النهأيية الدور االول للعام الدراسي بعد عطلة عيد األضحى المبارك االمتحانات االٕ 
classroom  ٔستاذ الدكتور فاضل عبد العباس العابدي ومتابعة من قبل السادة رٔوساء االقسام واللجان االمتحانية بٔاشراف السيد عميد الكلية اال

  . الفرعية
ل السيد رئيس الجامعة االستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري المحترم والسيد المساعد العلمي االستاذ المساعد  وضمن الجولة التفقدية تواص

 ظهر هذا اليوم الثالثاء الموافق google meet لمحترم مع جميع الطلبة الممتحنين واللجان االمتحانية عبر منصةالدكتور احمد غانم وداي ا

الجامعة تحيات وتقدير السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى الكوادر التدريسية والطلبة   ونقل السيد رئيس ٢٠٢٠ / ٨ /١١

  لكترونيةلجهودهم في نجاح التجربة اال
 

 
 

 

 



 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

 
اءة الذمة بشرط ان يكون لغرض ملئ االستمارة الخاصة ببر انية والمرحلة الثالثة فقط الدخول الى هذا الرابطالى طلبة المرحلة االولى والمرحلة الث

 . قد فعله البريد االلكتروني الجامعي وفتح تطبيق كوكل ثم نسخ الرابط والدخول اليه لكي تكون العملية صحيحة
ل مباشرةً مالحظة:/يجب نسخ الرابط وفتحة على تطبيق كوكل وليس الدخو   . 

https://forms.gle/NrCa7BiPBEaopHo99 
 

 

   لكلية التقنية االدارية /كوفة
  اجتماع السيد العميد مع المحاضرين

ذ الدكتور فاضل عبدالعباس عميد الكليه مع العاملين بناء على توجيهات وزاره التعليم والبحث العلمي ورئاسة الجامعه تم عقد لقاء برئاسة االستا

تحيات وتقدير السيد رئيس الجامعة المحترم ومجلس الكليه بالشكر  العميد..وقد نقل السيد  ١٨/ ٢٠٢٠/٨هذا اليوم المصادف  بعقود على مالك الكليه

واجباتهم في التعليم االلكتروني واالمتحانات االلكترونيه بمشاركتهم  والمباركة التي بذلها المشار اليهم من خالل اداء  الجزيل على الجهود المبذولة

داريه في اللجان والكالسات التي كلفوا بها ..حيث نقل السيد العميد توجيهات الوزاره والجامعة بخصوص السعي على إقرار حقوقهم في االمور اال

يت على المالك الدائم عند اطالق الدرجات الوظيفيه للوزارهينها في موازنه هذا العام .. مع احقيتهم في التثبوالماليه وتضم  .. 

مناقشه االستعدادات للعام القادم ومعالجه حاالت السلبيه في اسلوب اعداد المحاضرات بصوره افضل من العام الماضي وتنظيم االختبارات   كذلك

   اتللطلبه ومتابعه الواجب

والتوفيق في حياتهم والسالمه لهم ولعوائلهموفي الختام تمنى السيد العميد للجميع النجاح  . 

 

 

 

https://forms.gle/NrCa7BiPBEaopHo99?fbclid=IwAR2dp8W4sG9Tz8UwWLUNDIBewjUL1qxb_C1rkwXEDjrjlgbBkb3a564bfxU


 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

 . في المهرجان اإللكتروني الجامعي للفنون التشكيلية لطلبة الجامعة لزهيري يكرم الفائزينا
معي للفنون كرم السيد رئيس جامعة الفرات األوسط التقنية األستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري الطلبة الفائزين في ) المهرجان اإللكتروني الجا

  . ، وبمشاركة عدد من الطلبة في جميع تشكيالتهاالتشكيلية لطلبة الجامعة ( الذي نظمه قسم النشاطات الطالبية 
وقال مدير قسم النشاطات األستاذ المساعد علي محي التالل أن المهرجان تضمن عدد من الفعاليات اإللكترونية كمعارض للوحات الفنية ، 

   والموسيقى ، ، واالشغال اليدوية

 

 

 

 

 



 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

 

  .لتدريسي في جامعة الفرات االوسط التقنية/ الكلية التقنية االدارية، د. زيد متعب العباسي يشترك في المؤتمر االفتراضي الدولي االولا

لموسوم )نحو رٔوية علمية لبناء ف مٔوتمرها العلمي الدولي االفتراضي االول اعقدت كلية االمام الكاظم)عليه السالم( الجامعة/اقسام النجف االشر

د. زيد متعب    حاضر العراق ومستقبله( بمشاركة العشرات من الباحثين وقد اشترك التدريسي في جامعة الفرات االوسط التقنية/ الكلية التقنية االدارية،

 . العباسي
 

 

 

   الكلية التقنية االدارية /كوفة
لتسجيل بياناتهم حيث ستكون هنالك ورش  ادناه لغرض االنظمام الى كروب شعبة التأهيل والتوظيف الى كافة الطلبة الخرجيين الدخول الى الرابط

 . ودورات وبرامج تمكن الطالب من االستفادة منها مستقبال لغرض التعيين
 -:اضغط هنا

https://t.me/joinchat/DPOWPhliT8exw71hrn-Zowhttps: 
 

 

 

 

https://t.me/joinchat/DPOWPhliT8exw71hrn-Zowhttps?fbclid=IwAR38CYhZ9eGnOtIHnL9eVR-LLJ4h27afVa4BRFNnaXf7Whrh8bPBH-CQvio


 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

 

 الكلية التقنية االدارية كوفة 
باستعمالتعزيز االبالغ المالي  م/ رسالة ماجستير في جامعة الفرات األوسط التقنية تناقش  EBR دراسة تطبيقية  - عراقفي شركات القطاع العام بال

 .(في الشركة العامة للسمنت العراقية
 إعالم الكلية / اسعد الكرعاوي 

في شركات القطاع   EBR ناقشت رسالة الماجستير في الكلية التقنية االدارية في جامعة الفرات األوسط التقنية، تعزيز االبالغ المالي باستعمال

عامة للسمنت العراقيةدراسة تطبيقية في الشركة ال -العام بالعراق )  
يم نموذج لإلبالغ الطوعي عن تقارير األعمال المحسنةوتهدف الرسالة التي قدمها الطالب )احمد هاتف رسول العامري(، تقد  (EBR)  وبيان أثره

 .في ترشيد القرارات المتعلقة بالشركة عينة البحث
 

 

 

 



 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

ْسم هللا الرحمن الرحيم ب  

( ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُونالَِّذيَن إِذَا أََصابَتْهُ  ِصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا َلِِلَّ م مُّ  ) 

 صدق هللا العلي العظيم 
وذلك لوفاة   الى الست شيماء حسين الموظفة في شعبة شؤون الطلبةبالتعازي والمواساة  تتقدم عمادة الكلية التقنية اإلدارية كوفة وبجميع منتسبيها

 والدها العميد
انا هلل وانا اليه راجعونو( ، تغمده هللا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان... تة الجبوريحسين علي سلمان حتي)   
 

 

 

   الكلية التقنية االدارية /كوفة
   اعالن هام

ان التنافسي والمصادر المعتمدة ، وبإمكان الطلبة الطلبة المتقدمين للدراسات العليا الماجستير في تقنيات ادارة األعمال أدناه جدول مواد االمتح الى

تقنية  لفرات األوسط الالمتقدمين أو الذين يرومون التقديم في الدراسة الماجستير في تقنيات ادارة األعمال في الكلية التقنية اإلدارية/ كوفة جامعة ا

كلية التقنية اإلدارية، علماً ان اي استفسار التواصل مع رئيس قسم تقنيات  اعتماد هذه المصادر، علماً ان المصادر متوفرة في المكتبة المركزية في ال

ع الطلبة التوفيق والنجاح( متمنين لجمي  07811110261ادارة األعمال االستاذ المساعد الدكتور ماجد جبار الفتالوي على التلكرام ) . 
https://cku.atu.edu.iq/.../%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9.../ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcku.atu.edu.iq%2F2020%2F09%2F06%2F%25d8%25a7%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2584%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a7%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ZiotPIvd3rwGoMzrl4egGbYwtWHFX4aYsrKFtIGQWqKnwdtNrVF37G-w&h=AT1yfgE9-jI-gtDCG5FWGSgd9tuUsUk59nsJqiykPRUb_KY5YnhVMW9sOBFEWirEZUXQ5dieukR-OXHLPXeO-MjnRNXLIiDOSEvhQ-l112jx3i5WUh_2Q01CMBC8_f30xYoe&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Uz5xrvHcoSUUAMG4kOzpF8J-0l27B-PZOL2fs5k-0Kwong_60Zp0Db5gDIj7w-vaD5eSmYkqLWzoGhflrb1jR4BvTSms4lHI75SA3Q_XMALWoWrzuyevaWH5vxd1YKvJNU2V8eCFJLPoBEoCYIn4VqcuO80MeGxxUksVJyg0isCIbmtglFpj3x1os


 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

  الكلية التقنية االدارية /كوفة
   مواد االمتحان التنافسي للدراسات العليا االدارة االستراتيجية

https://cku.atu.edu.iq/?p=1566&preview=true 

 

 

 

   لكلية التقنية االدارية كوفة
 معة الفرات األوسط التقنية م/ يوم التميز واإلبداع في جا

 ... للتفاصيل اكثر من خالل هذا الرابط

https://cku.atu.edu.iq/?p=1570&preview=true 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcku.atu.edu.iq%2F%3Fp%3D1566%26preview%3Dtrue%26fbclid%3DIwAR0X1GwYvRiJPpld1vpRWIMscsn0BBZK4cfV91Gb_i12AKZIXHkp0xTCEBY&h=AT0k6pMwfUukcO5eH358hTs89xIr3Dd8UHQ046edScpTA0lCAMjCmuZWm7kAm-JSSAiUkMsVQHBzCZN38A0glwF__DzP5yABDF-wbWsKDrujGE_BlayP1mIS96prO945wQqu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2BAlf2kJe7sa9K6Ay2tB6CTNEJLU5fn8KAi4ixqs4QBrFvBiAdSvt7OG-cjlEh2n9kmwUcFvtLVvoRJtuqW0a6gxn7r0upY9De7CO19yZKRMBX-UyLyITrWIOxOYtrURdA3w7AWOGAMuIG8QdpB0p0lzejbYr6wTwMF89cr3q0WUB6DeIQTA8dNwHr
https://cku.atu.edu.iq/?p=1570&preview=true&fbclid=IwAR0EHxBo5ws0gYQjSGIdlexlK8_CXZH2wDs0Jvv-mekPSIllpXciDpSImmI


 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

   عالنا

 .الى الطلبة االعزاء تكون المراجعة لغرض سحب الوثائق يوم االحد والثالثاء من كل اسبوع

 .وثيقة اضافه الى المستمسكات االربعةاما الطلبه الراغبين في ترويج معاملة اعادة الترشيح يرجى مراجعة شؤون الطلبة مع جلب نسخة من ال

 

 

  الكلية التقنية اإلدارية /كوفة
   م للدراسات العلياالتقدي

( حسب التعليمات الصادرة من  2021- 2020تعلن الكلية التقنية االدارية /كوفة للطلبة الراغبين للتقديم للدراسات العليا الماجستير للعام الدراسي)

بحث العلميوزارة التعليم العالي وال  
 تمنياتنا لكم بالتوفيق 

https://cku.atu.edu.iq/.../%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 
 

 

https://cku.atu.edu.iq/wp-content/uploads/2020/09/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7.pdf?fbclid=IwAR1FGsascde7YTTJPpijAaARmMikCoKcddiHWHSMwMwc_4QefNs2RFAm0-E


 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

عالن هام لطلبة الدراسات العليا ا  
ل نسخة من المستمسكات المطلوبة بصيغة ملفعلى الطلبة المتقدمين لدراسة الماجستير ارسا  Pdf   الى قسم الدراسات العليا من خالل الروابط

 :التالية حسب الدراسة المتقدم لها
 :ماجستير تقنيات محاسبة

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScYlx78SVN.../viewform... 
 :ماجستير تقنيات ادارة االعمال

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeoKcyENxX.../viewform... 
 :ماجستير تقنيات االدارة االستراتيجية

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSflHqxldlR.../viewform.. 
 

 

  الكليه التقنية االدارية كوفة
عالن هام للطلبة ا  

الذين لم يسجلوا ولم يكملوا  2020- 2019كافة للسنة الدراسية  حصلت موافقة معالي الوزير على السماح للطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد

ات التسجيل في قبولهم المركزي وحسب التعليمات المرفقةاجراءات التسجيل باعادة اجراء .  
ــ   مالحظة:

لغرض اكمال االجراءات على الطلبة المقبولين مراجعة شؤون الطلبة في الكلية . 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScYlx78SVNqXBKBYzLoBwhx9xt02uUy-dEn0ANzCGR2PtGGUA%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url%26fbclid%3DIwAR1vkMRDUfd0qc693dceAwDKp3wqkQc4O-C3VuwVkmBwPaKUvXZhko7SxjY&h=AT0hWBfYwQTCLVhyglf-1cZpcalWhO72wN07ur4ZUEONRJtcI6tjiVVZ1OheIjBLgQIu6ZOGMLqfdQV47xyrk2flP4DXQM-ChTBEM_EiM9sUDTlN5FK39XL-1yqrWosTAYIx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0murKXOyVgvQ95aPiHvPOGV2sdfY8MJS2b-yvtoRVSU_JeY0t0LgvhB_eNESJ_K1ZensOnZmbd_Ju8G2kObS6of5iDuUdJqSFKkR7XYI0TPdakwgPgA4DZZxaakOOXMgZS8VBi5sWmeEWIWxywdbp8z1rRcGymknk-JeeVZ7uZwTagBSUpNg4ooq-o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoKcyENxXToxf6Wd93wK71ADVFVxmg5jHrLOO1JnzMIZbgOw/viewform?usp=pp_url&fbclid=IwAR3QSF56Yj4LtC6jzErUEnZabqKdAGKZTBSEKDFLo6YpR_ga4A0Re_8IsUg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflHqxldlR7GeaUvezTGvxpHrvBfVeBIcgHWi38GKWssydeLw/viewform?usp=pp_url&fbclid=IwAR0ggZ25SG_T7IrtGWWNIlYL-2sYjNKwNzfFh8nknL9pOe5why8nYUGRueE


 
 

 نشاطات األعالم الكلية التقية اإلدارية / كوفة

20/9/2020ولغاية  20/6/2020للفترة من   

 الكلية التقنية االدارية /كوفه
   حملة تنظيف وتأهيل القاعات والمختبرات

أجل مكان نظيف تحضيراً للعام    في الكلية وطلبة الكلية وكادر وحدة الصيانة والخدمات شارك الجميع بحملة من  بمبادرة من شعبة النشاطات الطالبية

العلمية م الدراسية والمختبرات  القاعات  لتنظيف  قام طلبتنا بحملة تطوعية  الجديد  الدراسية والمختبرات الدراسي  القاعات  ن خالل غسل وتنظيف 

   مرات األقسام العلميةوتنظيف الرحالت الدراسية وم
ة التي تمثل  هذا وقدم السيد عميد الكلية )أ.د.فاضل عبدالعباس العابدي( من خالل زيارته للفريق التطوعي الشكر والتقدير على هذه المبادره التطوعي

تاب شكر  لمية مبيناً لهم أن التعاون في جميع المجاالت هو شيء لطيف وجميل من أجل الوصول إلى الهدف وسيقدم كانتماء الطالب لمؤسسته الع

 ً    وتقدير بإسم الكلية للمجموعة ليكون حافزاً معنويا
يمن على بلدنا بالصحة والسالمة  متمنياً من جميع طلبتنا االعزاء المزيد من العطاء والتواصل من أجل الصالح العام نسأل هللا سبحانه وتعالى ان  

 ي التوفيقواألمان والعودة إلى المقاعد الدراسية في كليتنا العزيزة..وهللا ول
 

 

 

 

 

 

 


