مركز التحسس النائي
من مراكز الجامعة التتتي لتشتا فت ن اتي متعتالتجتة

مبىن رئاسة جامعة املوصل

المفاكل التي تتااجتا التمتتستستام التيت مت تة اتي
المجتمع.

جامعة املوصل
شعبة
تسويق النتاجات العلمية

بعض انجازام المركز االتي تتمثل بـ :
 -1الج اماراالاج ا لحاض بح رة س الماصل.
 -2مفراع استثمار م اه التكتشتار تز اتي متنت ت تة
الجز رة الجنابي.
 -3مفراع يار ة ن ناى الزلزال تة االتتتكتتتانت تة

عنوان العمل الرئيسي  :جامعة الموصل

لمحااظة ن ناى.

البريد إلكترونيumspmu@uomosul.edu.iq :
umspmu@yahoo.com

التاجا االسترات جي لفعبة تسا ق
النتاجام العلم ة
استحدثت شعبة تسويق النتاجات العممية في رئاسة
جااام اعااة ال امااوصاال حسااب تااوج اي اهااات و ازرة ال اتاع ام اياام
العالي والبحث العممي لغرض تسميط الضاو عاماى
(نتائج البحوث العمماياةب با ار ات اإلخاتارااب حطاارياح

الرؤية :

األهداف :

تنشيط دور الجامعة في التسويق األمثل لمنتاجات

 -دعم وتشجيع القدرات العممية والبحثية في

العممية المرتبطة بمشك ت المجتمع وعمى كافة
األصعدة والتي تساهم في حمها وتقديم ما يخدم

الدكتوراهب رسائل الماجستيرب مشاريع التخرج لاطاماباة

خطة النهوض بالبمد.

مخرجات يوم العممب ومخرجاات الاجاوائاز الاماتاناوعاةب

الرسالة :

الصفوف الاماناتاهاياةب ماخارجاات الاماشاارياع الارياادياةب
مخرجات توصيات المؤتمرات والانادواتا الاتاي تاقاوم
بها الكميات والمراكز التابعة لماجااماعاة والاعامال عاماى

تسويقاهاا إلاى الاجاهاات الاماساتافايادةب واإلشاراف عاماى
عممية التعاقد بين الجهات الماناتاجاة لاماناتااج الاعاماماي

والجهات المستفيدة.
وتاعاماال عامااى الاتاناسايااق مااع الاجاااماعااات ومااؤساسااات
القطاا العام والاقاطااا الاخااد لاتاحادياد الاماشاكا ت

تسخير مخرجات الجامعة من األبحاث والمشاريع
وتسويقها إلى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
لدفع عجمة التنمية االقتصادية واالجتماعية في البمد
بما يواكب التقدم الحاصل عمى المستوى اإلقميمي
والدولي.

الجامعة وتسويق نتائجها إلى مؤسسات الدولة.
 تهيئة البيئة المناسبة إلقامة الندوات والمؤتمراتالعممية الهادفة إليجاد حمول لمشاكل المجتمع.
 توسيع نطاق التواصل بين النخب العممية داخلالجامعة وخارجها.
 التعاون مع المراكز والمؤسسات الناشطة فيمجاالت العموم.
 تعريف المجتمع بمخرجات الكميات والمراكزالبحثية المتمثمة باالطاريح والرسائل والبحوث
الجامعية

التي تتطمب تدخال الاباحاث الاعاماماي إلياجااد الاحاماول
لتمك المشك ت.

بدالة رئاسة جامعة الموصل0069190606900 :
هاتف داخلي 2606 :

