مجلس الجامعة
رئيس الجامعة
presidency@ntu.edu.iq

مكتب رئيس الجامعة
ntu@ntu.edu.iq

مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية
vice.admin@ntu.edu.iq

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية
vice.scientific@ntu.edu.iq

قسم الشؤون القانونية

قسم الشؤون العلمية
Scientific@ntu.edu.iq
شعبة البحوث العلمية
scientific_resear
ch_sec

شعبة تسويق النتاجات
العلمية
_scientific_prod
marketing_sec

مركز التعليم المستمر
cec@ntu.edu.iq
cec_training@ntu.edu.iq
شعبة التدريب
training_sec
شعبة ابن سينا للتعليم
االلكتروني
ibn_sinaa_elearn
_sec

شعبة التطوير
develop_sec

شعبة الشؤون
اإلدارية
cec_admin_s
ec

قسم شؤون الدراسات العليا

قسم البعثات والعالقات الثقافية
scrd@ntu.edu.iq
شعبة الدارسين في
الخارج
abroad_stude
nts

شعبة العالقات
الثقافية
scient_cult_re
lation_sec

شعبة القبول
admission_sec

شعبة متابعة شؤون الطلبة
sa_followup_sec

شعبة االرشاد
التربوي
edu.guide

شعبة الحقوق والدعاوي
rights_suit_sec

شعبة االمالك والسكن
الجامعي
prop_housing_sec

شعبة تدقيق الوثائق
docs_audit_sec

شعبة الخريجين
والتصديقات
alumni_approvals
_sec
شعبة متابعة شؤون
الطلبة
stud_af_sec

قسم الدراسات والتخطيط
studiesdept

pgdept
شعبة االوامر
الجامعية
univer_orders

legal@ntu.edu.iq

قسم شؤون الطلبة والتسجيل
شعبة التسجيل
والقبول
reg_adm_s
ec

شعبة
االحصاء
statistics
_sec

شعبة التخطيط
planning_sec

شعبة البيانات والمعلوماتية
data_informatics_sec

شعبة السيطرة على تداول المواد
الكيماوية و البيولوجية
السامة و الخطرة
cbm_sec

شعبة التأهيل
والتوظيف
والمتابعة
cdc,
grad_evlu
ation

اعداد :مركز الحاسبة األلكترونية /شعبة الموقع األلكتروني

امانة مجلس الجامعة
secretary@ntu.edu.iq

شعبة العقود والكفاالت
contra_guarant_sec
شعبة االستشارات
القانونية
legal_consult_sec

شعبة حسابات المراكز البحثية
والخدمية
research_ser_centers_sec
شعبة البريد المركزي
central_mail@ntu.edu.iq

قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي
quality@ntu.edu.iq

قسم شؤون الديوان
diwan_affairs@ntu.edu.iq
شعبة االليات والنقل
vehicle_transp
ort_sec

الشعبة
الزراعية
agricul_sec

شعبة الصيانة
والخدمات
_mainten_serv
sec

شعبة الورش
الفنية
_workshop
sec

شعبة ضمان
الجودة
quality_assur_sec

شعبة تقويم االداء
الجامعي
per_eval_sec

شعبة اعتماد
المختبرات
lab_accred_sec

شعبة التدريب
والدعم الفني
tssec

قسم النشاطات الطالبية
student.activities@ntu.edu.iq
شعبة
النشاطات
الفنية
stud_art
_act

شعبة
النشاطات
الرياضية
stud_sp
ort_act

شعبة
النشاطات
الكشفية
stud_sco
uting_act

قسم الشؤون االدارية و المالية ()maf_dept@ntu.edu.iq

شعبة الحسابات والصرف
acc_disb@ntu.edu.iq
شعبة الموازنة والتخطيط
المالي
budget_sec
شعبة المخازن والتجهيزات
warehouse_supp_sec

شعبة الرواتب
salary_sec@nt
u.edu.iq
شعبة حسابات
الخطة
accounting_plan

قسم شؤون االقسام الداخلية
dormitory@ntu.edu.iq
شعبة اإلسكان
hostel_hous
ing_sec

شعبة الحسابات
hostel_aco
unt_sec

شعبة الصيانة
والخدمات
hostel_maint
en_sec

شعبة االشراف
والمتابعة
hostel_supervi
sing_followup

شعبة الشؤون اإلدارية
hostel_admin_sec

قسم المتابعة
followup_dept@ntu.edu.iq

شعبة شؤون
الموظفين
staff_sec

شعبة التقاعد
ret_sec

شعبة السجالت
records

شعبة شؤون التدريسيين
fa_sec

شعبةالتوظيف والمالك
es_section

شعبة
التدقيق
المالي

مركز الحاسبة االلكترونية
شعبة االنظمة
والبرمجيات
systems_soft
ware_sec

شعبة صيانة
الحاسبات
والشبكات
cnms

شعبة التدريب
الفني
tech_traini
ng_sec

شعبة الشؤون
اإلدارية
comp_center
_admin_sec

website

شعبة العقود الحكومية gov_contract_sec
شعبة شؤون المواطنين cit_affairs_sec

as_sec

كلية التقنيات الصحية و الطبية

colheathkir
المعهد التقني  /الموصل
wwu.mti@ntu.edu.iq

المعهد التقني  /كركوك
institute.kirkuk

المكتبة المركزية
central.library

شعبة االستعالمات
recep_sec

media_sec

الكلية التقنية  /كركوك
techcol.kirkuk

شعبة الموقع االلكتروني

شعبة الدفاع
المدني
civil_def_sec

شعبة االعالم

الكلية التقنية الزراعية  /الموصل
agricultechcol.mosul

it@ntu.edu.iq

شعبة النظم
االلية

شعبة العالقات
العامة
public_rela
tions

الكلية التقنية االدارية /الموصل
managtechcol.mosul

rep_fup_sec

شعبة متابعة
الحراسات
guard_fup

media

الكلية التقنية الهندسية /
الموصل techcol.mosul

شعبة متابعة التقارير

شعبة الباجات و
التخاويل
id_auth_sec

وحدة العالقات والتواصل االجتماعي
rsmunit

الكليات والمعاهد

شعبة التدقيق
اإلداري
admin_aud
it_sec

_fin_audit
sec

شعبة
االجراءات
الفنية
tt_sec

قسم االعالم والعالقات العامة

شعبة حسابات صندوق التعليم العالي
fund_sec@ntu.edu.iq

قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
monit_audit_dept

شعبة خدمات
المستفيدين
ben_serv_sec

المعهد التقني  /نينوى
nti.ntu

الشعبة اإلدارية
_lib_admin
sec

المعهد التقني  /الدور
institute.dour

قسم التصاريح األمنية
sec_permit_dept

المعهد التقني  /الحويجة
institute.hawijah

قسم االعمار والمشاريع Projects
شعبة
تخطيط
المشاريع
plan_pr
oj_sec

شعبة
متابعة
المشاريع
proj_fup
_sec

شعبة
تنفيذ
المشاريع
proj_im
p_sec

شعبة شؤون الترقيات العلمية
Promotions

