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  المقدمة 

 قسم الهندسة الكهربائية
 حكاية عطاء ال ينتهي من العلم والمعرفة

 نبذة عن القسم
في  البكالوريوسفي كلية الهندسة / جامعة بغداد لمنح شهادة  1950تأسس قسم الهندسة الكهربائية عام  

حيث ان المهندسين من خريجي القسم متخصصين في مختلف مجاالت الهندسة  ،علوم الهندسة الكهربائية
 ،بمحطات توليد الطاقة الكهربائيةمتخصصون فهم  ،ومجاالت االتصاالت والحاسبات والسيطرة ،الكهربائية

وكما يعملون بمختلف مجاالت االتصاالت السلكية  ،رباء ومختلف المجاالت األخرىوشبكات توزيع الكه
 والالسلكية .

من  طالب 4064 وقد تخرج من القسم دراسية ،أربع سنوات  بعد استيفاء البكالوريوسيمنح القسم شهادة  
 . 2010لنهاية   البكالوريوسشهادة  حملة

هادة أفتتح القسم ش 1970في سنة  الدراسات العليا في القسم، فولتسليط الضوء على جانب من بداية 
 :الماجستير بثالثة تخصصات هي

 واالتصاالت  اإللكترونيك �
 القدرة والمكائن  �
 السيطرة والحاسبات �

افتتح القسم دراسة  1987شهادة الماجستير. وفي سنة طالب ممن يحملون  459 وقد تخرج من القسم
يوفر القسم   شهادة الدكتوراه.طالب ممن يحملون  42من القسم  ليتخرج" أنفاالدكتوراه في التخصصات المذكورة 

 . كحد أدنى مقعدا للدراسات العليا 20-15 سنويا و األوليةمقعدا للدراسات   60-70

وتوزيع  إنتاجمهندسين كهرباء يمتلكون المؤهالت العلمية للعمل في مجاالت  إعداديهدف القسم الى 
كذلك يهدف القسم  ،واالتصاالت والصيانة واإللكترونيك الطاقة الكهربائية إضافة الى العمل في مجاالت السيطرة

لكثير محلية والعالمية باحيث ساهم القسم في المؤتمرات المحلية واإلقليمية والمجالت ال ،العلميةالبحوث  إعدادالى 
الندوات العلمية المتقدمة والتي تهدف الى طرح ومعالجة  ةاقام، كما سعى القسم الى من البحوث العلمية الرصينة

 المشاكل التقنية في الوزارات.

حافظ القسم على  كماالقسم من مختلف الشهادات كفاءة عالية في مختلف المجاالت  القد أثبت خريجو
 في الجامعات العالمية الرصينة .يقدم مواكبة لما لتبقى  المناهج العلمية مستوى 

افرت جهود التدريسيين الشباب في القسم باستحداث مختبرات ضت 2010و  2009و  2008وفي األعوام 
ي في االرتقاء بالمستوى العلم كبير األثرالمختبرات بأجهزة حديثة ومتطورة كان لها  ، كما رفدتوتجارب حديثة

 للقسم.
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  اإلداري المحور 

 

 
  

 رئاسة القسم

 

 مقرر القسم
 

 مكتبة القسم
 

 القسم سكرتارية
 

 القسم مجلس
 

 اللجانقسم 

 اللجنة العلمية

 لجنة المشتريات

 الهيئة التدريسية

 التدريب الصيفي

 اإلشراف التربوي

 اللجنة االمتحانية

 الموظفون

 ضمان الجودة والتقويم الجامعي

 استاذ

 مدرس

 مدرس مساعد

 استاذ مساعد

 الدراسات االولية

 الدراسات العليا

 المكتبة المفتوحة

 الدراسات األولية

 الدراسات العليا

 موظفو المكتبة

 موظفو التعليم المجاني

 الهيئة التدريسية

 تطوير المناهج
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 ةالتدريسي أعضاء الهيئة

 
 علي عبد الصالح الكليداراالستاذ الدكتور  1

 1974 ابريطاني -دكتوراه في هندسة الكهرباء / مكائن من جامعة مانجستر
 1971 ابريطاني –ماجستير في هندسة الكهرباء / قدرة من جامعة مانجستر 

 1964مصر  –بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة عين شمس 
  1965التحق بالكلية 

 جعفر حميد علوشاالستاذ الدكتور  2
 1972 ابريطاني –دكتوراه في هندسة الكهرباء / مكائن من جامعة لندن 

 1972 ابريطاني -كولج فيمن  جامعة لندن دبلوم امبريال 
 1967 ابريطاني -بكالوريوس في  الكهرباء من جامعة لندن

 1967التحق بالكلية 
 

 د. موسى نعمة ابو رغيف 3
 1971 ابريطاني –دكتوراه في هندسة االتصاالت من برادفورد 

 1967بكالوريوس في هندسة الكهرباء واإللكترونيك من جامعة ليدز 
  1971التحق بالكلية 

 رضا علي سليم محمداالستاذ الدكتور  4
 2010دكتوراه في هندسة الكهرباء / النظرية الكمية من جامعة بغداد 

 1982ماجستير في هندسة الكهرباء / إلكترونيك من جامعة بغداد 
 1978بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 

 1983التحق بالكلية 
 

 كبة محمد حسن حسن عبد اهللاالستاذ المساعد  5
 1987ماجستير في هندسة الكهرباء / قدرة من جامعة بغداد 

 1984 جامعة بغدادمن بكالوريوس في هندسة الكهرباء 
  1987التحق بالكلية 

 محمد خضر هادياالستاذ المساعد الدكتور  6
 1993روسيا  -دكتوراه في هندسة الكهرباء / محطات كهربائية من جامعة الطاقة 
 1982روسيا  –ماجستير في هندسة الكهرباء / محطات كهربائية من جامعة الطاقة 

 1980روسيا  –بكالوريوس في  هندسة الكهرباء  من جامعة الطاقة 
 1982التحق بالكلية 

 

 محمد رضامهدي ابراهيم االستاذ المساعد  7
 1976المانيا  -دبلوم/انجنير في هندسة الكهرباء / مكائن من جامعة اخن 

 1969بكالوريوس في هندسة الكهرباء من كلية الصناعة ( الجامعة التكنولوجيا) 
  1969التحق بالكلية 
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 طارق زياد اسماعيلاالستاذ المساعد الدكتور  8
 2001دكتوراه في هندسة الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 
 1992ماجستير في هندسة الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 

 1986بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
 1994 التحق بالكلية

 

 صادق جاسم ابو اللوخ االستاذ المساعد الدكتور 9
 1985 ابريطاني –دكتوراه في هندسة الكهرباء / سيطرة الحاسبات من جامعة برادفورد 

 1979ماجستير في هندسة الكهرباء / إلكترونيك من جامعة البصرة 
 1976بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة البصرة 

  2000التحق بالكلية  

 فراس محمد طعيمةاالستاذ المساعد الدكتور  10
 2006دكتوراه في هندسة الكهرباء / قدرة من جامعة بغداد 

 2002ماجستير في هندسة الكهرباء / قدرة ومكائن 
 1997بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 

 2002التحق بالكلية 
 

 فاضل عباس مهدي حسن المدرس الدكتور 11
 1991 ابريطاني -إلكترونيك القدرة من جامعة ليفربول دكتوراه في هندسة الكهرباء / 

 1982ماجستير في الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 
 1980دبلوم عالي في الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 

 1978بكالوريوس في هندسة الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 
 2008التحق بالكلية 

 

 م (رئيس القسم)ضياء جاسم كاظ المدرس الدكتور 12
 2009الصين  -جامعة خواكون من دكتوراه في هندسة االتصاالت والمعلومات 

 2002ماجستير في هندسة الكهرباء / سيطرة وحاسبات من جامعة بغداد 
 1999بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 

 1999التحق بالكلية 
 

 نزار هادي عباسالمدرس الدكتور  13
 2011الهند  –سيطرة متقدمة من الجامعة العثمانية الدكتوراه في هندسة 

 2002ماجستير في هندسة الكهرباء / سيطرة وحاسبات من جامعة بغداد 
 2000بكالوريوس في هندسة الكهرباء 

  2003 التحق بالكلية

 زينب باقر توفيقالمدرس الدكتور  14
 2006دكتوراه في هندسة الحاسبات من جامعة بغداد 

 2002ماجستير في هندسة الحاسبات من جامعة بغداد  
 1994بكالوريوس في هندسة الحاسبات من جامعة 

  2006بالكلية  تالتحق
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 رباب حميد شغيدلالمدرس الدكتور  15
 2007دكتوراه في اللغة االنكليزية وعلم اللغة من جامعة بغداد 
 1995ماجستير في اللغة االنكليزية وعلم اللغة من جامعة بغداد 

 1991بكالوريوس في اللغة االنكليزية واألدب االنكليزي من جامعة بغداد 
  2006 بالكلية تالتحق

 تغريد محمد علي عبد الوهابالمدرس  16
 1993ماجستير في هندسة الكهرباء / سيطرة وحاسبات من جامعة بغداد 

 1987بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
  1993  التحق بالكلية

 باسم محمد حسن جاسمالمدرس  17
 1996ماجستير في هندسة الكهرباء / قدرة ومكائن من جامعة بغداد 

 1989بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 

  1996التحق بالكلية 
 محمود عبد القادر عبد الستارالمدرس الدكتور  18

 2000دكتوراه في هندسة الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 
 1993ماجستير في هندسة الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 

 1987من جامعة بغداد  بكالوريوس في هندسة الكهرباء
  2008التحق بالكلية 

 حنان ميخائيل داوود المساعد المدرس 19
 السيطرة من جامعة شنغهاي، الصيندكتوراه في هندسة المكائن / 

 2000ماجستير في هندسة الكهرباء / قدرة ومكائن من جامعة بغداد 
 1989بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 

  1995التحق بالكلية 

 مصطفى محمد عبد الجبار المساعد المدرس 20
 2002ماجستير في هندسة الكهرباء / سيطرة وحاسبات من جامعة بغداد 

 1999بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
  1999التحق بالكلية 

 ثامر موسى ابراهيم المساعد المدرس 21
 1982ماجستير في هندسة الميكانيك / تصاميم من جامعة بغداد 

 1978بكالوريوس في  هندسة الميكانيك جامعة بغداد 
  1987التحق بالكلية 

 ايناس حامد ابراهيم المساعد المدرس 22
 2004ماجستير في هندسة الكهرباء / نووية من جامعة بغداد 

 1993بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
  1993 التحق بالكلية

 احمد محسن عبد المجيد المساعد المدرس 23
 2006ماجستير في هندسة الكهرباء / قدرة ومكائن من جامعة بغداد 

 1989بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
  1993التحق بالكلية 
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 نادية قاسم محمد المساعد المدرس 24
 2006ماجستير في هندسة الكهرباء / سيطرة وحاسبات من جامعة بغداد 

 1990جامعة الموصل  هندسة الكهربائية منبكالوريوس في 
  1993التحق بالكلية  

 محمد ناظم عباس المساعد المدرس 25
 2006ماجستير في هندسة الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 

 2004بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
  2007التحق بالكلية 

 علي طويج شاهين المساعد المدرس 26
 2007ماجستير في هندسة الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 

 2000بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
  2007التحق بالكلية 

 مرتضى جواد كاظم المساعد المدرس 27
 2007ماجستير في هندسة الكهرباء /  اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 

 2005بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
  2008التحق بالكلية 

 اسماعيل شنان دشر المساعد المدرس 28
 2007ماجستير في هندسة الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 

 1994بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
  2007التحق بالكلية 

 سيف الدين عبد االمير محمد المساعد المدرس 29
 2007ماجستير في هندسة الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 

 2005بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
  2008التحق بالكلية 

 أبو طالب هيثم محفوظ المساعد المدرس 30
 2008ماجستير في هندسة الكهرباء / سيطرة وحاسبات من جامعة بغداد 

 2005 بكالوريوس في هندسة الحاسبات من الجامعة المستنصرية
  2008التحق بالكلية  

 زينب ابراهيم عبود المساعد المدرس 31
 2009ماجستير في هندسة الكهرباء / اإللكترونيك واالتصاالت من جامعة بغداد 

 1989بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة بغداد 
  1993التحق بالكلية 
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  محور الرواد 

 
 رؤساء القسم

 هم:منذ تأسيسه توالى على رئاسة قسم الهندسة الكهربائية مجموعة من التدريسين 

 دنو سليوسأ.د.  1
 1960 -1951 للمدة مابين

 

 أ.د. جالل الصالحي 2
 1963 - 1960للمدة مابين 

 

 أ.د. سليوس دنو 3
 1967-1963للمدة مابين 

 

 صالح قوام الدين السامرائيد. أ. 4
 1969 - 1967للمدة مابين 

 

 نزار خليل وفي. دأ. 5
 1970- 1969للمدة مابين 

 

6 
 مثنى محمد حسين كبه. دأ.

 1970 عام
 

 

7 
 طه تاية النعيميد. أ.

 1973 - 1970للمدة مابين 
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8 
 نزار خليل وفي. دأ.

 1975 - 1973للمدة مابين 

 

9 
 محمد عبد الجليل الحكاكد. أ.

 1980 - 1975للمدة مابين 

 

10 
 علي عبد الصالح الكليدارد. أ.

 1981 - 1980للمدة مابين 

 

11 
 د.جعفر حميد علوشأ.

 1985 - 1981للمدة مابين 
 

 

12 
 صالح رؤوف االعرجيد. أ.

 1989 - 1985للمدة مابين 

 

13 
 علي عبد الصالح الكليدارد. أ.

 2001 - 1989للمدة مابين 

 

14 
 نهاد محمد عبد الرحمن الراويد. أ.

 2003 - 2001للمدة مابين 

 

15 
 د. قيس سعيد إسماعيل الصباغأ.

 2005 - 2003 الفترة
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16 
 أ.م. سليمان مرتضى ابو نايلة

 2011 – 2005للمدة مابين 

 

17 
 د. ضياء جاسم كاظم

 اآلن ولحد 2011 من

 
 
 
 
 
 
 
 

  المحور العلمي 

   2012-2011 كهربائيةالمعـايير المعتمدة في مناهج قسم الهندسة ال
 ساعة 3360 :اإلجماليةساعات المجموع  .1
 ساعة  2370 :اإلجمالية النظرية ساعاتالمجموع  .2
 ساعة  990 :الساعات العملية اإلجماليةمجموع  .3

 

 
 

  

4% 

16% 

80% 

 المواد الثقافية
 المواد االساسية
 المواد الهندسية

29% 

71% 

 %29.5مجموع الساعات العملية االجمالية 
 % 70.5مجموع الساعات النظرية االجمالية 
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   2012-2011مفردات مناهج قسم الهندسة الكهربائية 

 
 )المرحلة االولى( الدراسات األوليةمفردات منهاج 

 
 

 الدراسات األولية (المرحلة الثانية)مفردات منهاج 

 
  

 المادة الرمز

 األولالفصل 
 (عدد الوحدات)

 الفصل الثاني
الوحدا (عدد الوحدات)

 ت
مناقش نظري

 عملي مناقشة نظري عملي ة

EG101 6 0 1 3 0 1 3 الرياضيات 
GE102 4 2 1 1 2 1 1 أساسيات علوم الحاسوب 
GE103 4 0 0 2 0 0 2 انكليزي 
EE104 4 0 1 2 0 1 2 أساسيات الهندسة الميكانيكية 
EE105 2 3 0 0 3 0 0 رسم هندسي 
EE106 2 3 0 0 3 0 0 مختبر هندسة كهربائية 
EE107 6 0 1 3 0 1 3 أسس الهندسة الكهربائية 
EE108 6 0 1 3 0 1 3 علم الكترونيات الحالة الصلبة 
EE109 4 0 0 2 0 0 2 التقنيات الرقمية 
GS110 2 0 1 1 0 1 1 حقوق اإلنسان 

 40 8 5 17 8 5 17 المجموع
  30 30 مجموع الوحدات

 المادة الرمز
 األولالفصل 

 (مجموع الوحدات)
 الفصل الثاني

 الوحدات (مجموع الوحدات)
 عملي مناقشة نظري عملي مناقشة نظري

EG202 4 2 1 1 2 1 1 معمارية 
GS203 2 0 1 1 0 1 1 حقوق إنسان 
EE204 المكائن الكهربائيةI 2 1 0 2 1 0 4 
EE205 4 0 0 2 0 0 2 الطرق العددية 

EE206  نظرية المجال
 4 0 1 2 0 1 2 الكهربائي

EE207 علم االلكترونياتI 2 1 0 2 1 0 4 
EE208 6 0 0 3 0 0 3 الدوائر الكهربائية 

EE209  مختبر هندسة
 6 6 0 0 6 0 0 كهربائية

GE210 6 0 1 3 0 1 3 الرياضيات 
 40 8 6 16 8 6 16 المجموع

  30 30 الوحدات مجموع
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 الدراسات األولية (المرحلة الثالثة)مفردات منهاج 

 
 

 الدراسات األولية (المرحلة الرابعة)مفردات منهاج 

 
 
 
 
 
 
 

 

 المادة الرمز
 األولالفصل 

 (مجموع الوحدات)
 الفصل الثاني

 الوحدات (مجموع الوحدات)
 عملي مناقشة نظري عملي مناقشة نظري

EE301  وانتشار الهوائيات
 6 - - 3 - - 3 الموجة

EE302 علم االلكترونياتII 3 1 - 3 1 - 6 
EE303 4 - 1 2 - 1 2 تحليل النظام 
EE304 القدرة الكهربائيةI 2 1 - 2 1 - 4 
EE305 المكائن الكهربائيةII 2 1 - 2 1 - 4 
EE306 االتصاالتI 3 1 - 3 1 - 6 

EE307  مختبر الهندسة
 4 6 - - 6 - - الكهربائية

EG307 2 - 1 1 - 1 1 علم االقتصاد 
EE308 4 - - 2 - - 2 شبكات الحاسوب 

 40 6 7 17 6 7 17 المجموع
  30 30 مجموع الوحدات

 المادة الرمز
 األولالفصل 

 (مجموع الوحدات)
 الفصل الثاني

 الوحدات (مجموع الوحدات)
 عملي مناقشة نظري عملي مناقشة نظري

EE401 6 - - 3 - - 3 السيطرة 
EE402 4 3 - 1 3 - 1 المشروع الهندسي 
EE403 علم االلكترونياتIII 3 - - 3 - - 6 
EE404  االتصاالتII 3 1 - 3 1 - 6 
EE405 القدرة الكهربائيةII 2 1 - 2 1 - 4 

EE406  المكائن والقدرة
 4 - - 2 - - 2 االلكترونية

EE407 4 - 1 2 - 1 2 الحاسبات 

EE408  مختبر الهندسة
 6 6 - - 6 - - الكهربائية

 40 9 3 16 9 3 16 المجموع

  28 28 مجموع الوحدات
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 سيطرة حاسباتاختصاص  (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 الوحدات الساعات المادة الرمز
GE501 2 2 الرياضيات 
EE502 2 2 معالجة االشارة الرقمية 
EE503 2 2 معالجة الصورة 
EE504 2 2 السيطرة الحديثة 
EE505 2 2 الهيكل التنظيمي للبيانات 
EE506 2 2 التقنية المثلى 
GE507 1 1 االنجليزية 

 13 13 المجموع
 
 

 وحاسباتسيطرة اختصاص  (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال
 الوحدات الساعات المادة الرمز

EE508 2 2 الذكاء االصطناعي 
EE509 2 2 شبكات 
EE510 2 2 تحليل عددي 
EE511 2 2 السيطرة الرقمية 
EE512 2 2 الترشيح األمثل 
EE505 2 2 معالجة اإلشارة الرقمية 
GE507 1 1 االنجليزية 

 13 13 المجموع

 
 

 قدرة ومكائن اختصاص (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال
 الوحدات الساعات المادة الرمز

GE501 2 2 الرياضيات 
EE514 2 2 الوثوقية 
EE515 2 2 النظرية العامة للمكائن 
EE516 2 2 الكترونيات القدرة 
EE517 2 2 االستقرارية 
EE506 2 2 السيطرة الحديثة 
GE507 1 1 اللغة االنجليزية 

 13 13 المجموع
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 اختصاص قدرة ومكائن (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 الوحدات الساعات المادة الرمز
EE508 2 2 الذكاء االصطناعي 
EE518 2 2 التصميم بمساعدة الحاسوب 
EE510 2 2 الديناميكية 
EE511 2 2 السيطرة الرقمية 
EE512 2 2 الحماية 
EE519 2 2 مكائن التخصصية 
GE507 1 1 اللغة االنجليزية 

 13 13 المجموع
 
 

 الكترونيك واتصاالت اختصاص (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال
 الوحدات الساعات المادة الرمز

EE520 2 2 االلكترونيات الدقيقة 
GE501 2 2 الرياضيات 
EE502 2 2 معالجة اإلشارة الرقمية 
EE516 2 2 االحتمالية 
EE517 2 2 تصميم متطور للنظام الرقمي 
EE521 2 2 االتصاالت الرقمية 
GE507 1 1 االنجليزية 

 13 13 المجموع
 

 

 لكترونيك واتصاالتالثاني) اختصاص ا(الفصل الدراسي  مفردات مناهج مرحلة الماجستير
 الوحدات الساعات المادة الرمز

EE508  2 2 الضوئيةااللكترونيات 
EE518 2 2 االحتساب الكمي 
EE510 2 2 الذكاء االصطناعي 
EE511 2 2 التقنية األمثل 
EE522 2 2 االتصاالت الرقمية 
EE513 2 2 الشبكات الالسلكي 
GE507 1 1 االنجليزية 

 13 13 المجموع
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 امكانيات القسم

 .وقاعة الدراسات العليا )(قاعة د. نزار خليل وفييحتوي القسم على قاعتين للمناقشات وعقد الندوات وهي  �
وتوجد في القسم تسع قاعات دراسية للدراسات األولية وقاعتين للدراسات العليا وجميع هذه القاعات مجهزة 

 . Data Showبأنظمة التبريد مع إمكانية العرض بنظام 
 

 تأسيسها. فالمختبرات القديمة تضم:ختبرات التخصصية، تتباين في يحتوي القسم على العديد من الم �
 )DCتيار المستمر (مختبر ال .1
  )ACتيار المتناوب (مختبر ال .2
 مختبر اإللكترونيك .3
 مختبر االتصاالت .4
 مختبر القياسات .5
 مختبر السيطرة .6
 األولية مختبر الحاسبات .7
 مختبر القدرة  .8
 

 أما المختبرات الحديثة فتضم:
 (MultiSim) مختبر الملتزم .1
 مختبر الدراسات العليا  .2
 مختبرالقدرة االلكترونية .3
  (µw)  مختبر المايكروويف .4
  (µp) مختبر المايكروبروسسر .5
 مختبر حماية القدرة الكهربائية .6
 مختبر شبكات الحاسوب. .7

 

 بعض مختبرات قسم الهندسة الكهربائية. التاليةالصور وضح ت

 

 )ACمختبر التيار المتناوب ( �

يعطى هذا المختبر لطلبة المرحلة الثالثة والرابعة وايضا لبعض اقسام كلية الهندسة االخرى مثل قسم  
محطات كالهندسة الميكانيكية وهندسة الطاقة. هذا المختبر مهم جدا لمهندسي الكهرباء بعد التخرج في مواقع العمل 

المصانع وميادين اخرى كثيرة. التجارب التي التوليد ونقل الطاقة الكهربائية ودوائر منظومات السيطرة وفي 
تعطى في هذا المختبر تقسم الى قسمين، القسم االول يختص بدراسة المحوالت االحادية والثالثية الطور، اما القسم 

 الثاني فيختص بدراسة المحركات بانواعها (ذاتية الحث والمتزامنة).

 

 )DCمختبر التيار المستمر ( �

لطلبة المرحلة الثانية في قسم الهندسة الكهربائية وطلبة عدة اقسام اخرى في الكلية. التجارب يعطى هذا المختبر 
) بانواعها (ذات الحث DCالتي تنجز في هذا المختبر هي لدراسة خصائص المولدات والمحركات التيار المستمر (

المختبر خصائص انعدام الحمل ا هذيدرس المختلفة المولدات انواع المنفصل وذات الحث الذاتي). لكل نوع من 
)No-Load) وكذلك خصائص التحميل (Load وبالنسبة لمحركات التيار المستمر ندرس خصائص السرعة مع .(

 العزم لكل انواع المحركات المختلفة المتتالية والمتوازية والمختلطة.
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 مختبر التيار المتناوب

 

 

 
 مختبر التيار المستمر
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 األوليةمختبر الحاسبات  �

وتعلم مادة االوتوكاد ++C  يقوم المختبر بتغطية الجانب العملي للدراسات االولية والمتضمنة البرمجة بلغة 
AUTOCAD  برنامجلطلبة المرحلة االولى. وكذلك البرمجة باستخدام MATLAB  العمل مع لغة أضافة الى وتعليمه

)Assembly(  لطلبة المرحلة الثانية. ويدرس مختبر الد) راسات االوليةComputer  Interfacing   المتضمنة (
) صالحة الجراء تجارب الشبكات. ويستخدم LANبناء الدوائروتنفيذها . يوجد ايضا في المختبر شبكة حاسبات (

 المختبر طلبة المرحلة الرابعة لتنفيذ مشاريع تخرجهم.هذا ايضا 
 

 
 مختبر الحاسبات األولية

 

 مختبر اإللكترونيك �

يستقبل هذا المختبر طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة في قسم الهندسة الكهربائية حيث يتم فيه تطبيق العملي 
مقارنة النتائج العملية مع النتائج النظرية ومحاولة تقليل الفرق لللتجارب الخاصة بمواد االلكترونيك واالتصاالت (

  555من خالل هذا المختبر على تطبيقات المضاعف الثالثي بينهما للحصول على أفضل النتائج). يتعرف الطالب 
وتصميم متعدد االهتزازات بانواعه والمذبذات بانواعه ومحوالت القيمة الكمية الى القيمة الرقمية ودراسة التضمين 

 بكافة انواعه وفك التضمين.
 

 مختبر إلكترونيك القدرة �

نموذجًا مثاليًا للمختبرات  وهو ،هربائية من المختبرات الحديثةيعتبر مختبر الكترونيات القدرة وسوق المحركات الك
حيث أخذ بنظر االعتبار عند تصميمه معايير الجودة العالمية. يحتوي المختبر على في قسم الهندسة الكهربائية. 

عشرة بوردات كهربائية تحتوي على مصدر ثالثي األطوار وكذلك مصدر للتيار المستمر مع كافة قواطع الدورة 
راياك. تصميم الكهربائية. يقوم طلبة المرحلة الرابعة بعمل عدة التجارب تشمل فحص خواص الثايرستور والت

 DC، و دوائر تحويل الفولتيه من ACإلى  DC، و دوائر تحويل الفولتيه من DCإلى  ACدوائر تحويل الفولتيه من 
 . باألضافة إلى بعض الدوائر التي تنفذ عند الحاجة.DCإلى 
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 مختبر اإللكترونيك

 

 

 مختبر إلكترونيك القدرة
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  محور الطلبة 

 القسم واخريج
في كلية الهندسة/جامعة بغداد  الكهربائيةثالثة األوائل لقسم الهندسة أسماء الطلبة  تيلجدول االايبين  

 .2011-2010ولغاية  2002-2001ومعدالتهم لألعوام الدراسية من 
 

 سنة التخرج المعدلالتسلسل اسم الطالب ت
 76.803 األول نصير عبد السيد مطير السراي 1

 70.838 الثاني قدوري العبيدينشأت شوقي  2 2001-2002
 68.389 الثالث أسامة باسل ادمون رزوق 3
 78.655 األول حكيم حسين وهبة الشيخ 4

 72.837 الثاني كريم رحيمة حسين الحميداوي 5 2002-2003
 71.556 الثالث طارق عزات صالح الخطيب 6
   81.121 األول محمد ناظم عباس 7

 77.952 الثاني سعدوناسماء طه  8 2003-2004 
 74.418 الثالث اآلء شكر فاضل البياتي 9
   83.315 األول احمد فريدون فاضل 10

 77.770 الثاني مرتضى جواد كاظم 11 2004-2005 
 76.624 الثالث فيكين ديكران ملكون 12
   85.646 األول عبد الرحمن خضر عباس 13

 75.655 الثاني ايالف جاسم مجمد 14 2005-2006 
 74.866 الثالث مصطفى هانو مريوش 15
   79.688 األول علي محمود سلمان 16

 78.962 الثاني ياسر ساجد عوده 17 2006-2007 
 76.832 الثالث علي صبيح مهدي 18
   83.080 األول ارام شهاب خليل 19

 78.662 الثاني زهراء خضير طه  20 2007-2008 
 77.289 الثالث الجبار نجمارشد عبد  21
 85.885 األول كرم عادل ناصر 22

 77.722 الثاني الهادي دعبداهللا محمد عب 23 2008-2009 
 73.470 الثالث عال غازي سالم 24
 73.329 األول اكرم نوري مرزه 25

 73.009 الثاني حسين مصعب 26 2009-2010 
 73.000 الثالث أية احكام كامل 27
 83.712 األول احمد سليم حنون 28

 75.083 الثاني منتظر حسن كاظم 29 2010-2011
 74.035 الثالث أستبرق صاحب غانم 30
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 لألعوام الدراسية الكهربائيةأعداد الطلبة المتخرجين من قسم الهندسة 

 

 2011-2010ولغاية  2002-2001من  

 للطلبة العدد الكلي  الدراسي  العام
2001-2002 74 
2002-2003 70 
2003-2004 70 
2004-2005 94 
2005-2006 60 
2006-2007 84 
2007-2008 55 
2008-2009 55 
2009-2010 55 
2010-2011 40 

 

 

 
 مخطط بياني يمثل األعداد الكلية للطلبة المتخرجين والناجحين لألعوام الدراسية

 .2011-2010ولغاية العام الدراسي  2002-2001من  
  

74 
70 70 

94 

60 

84 

55 55 55 

40 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011
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 الكهربائيةالمتخرجين من قسم الهندسة صور الطلبة 
 

 

 
 2011–2010سنة التخرج 

 

 

 
    2010 - 2009سنة التخرج 
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 2009 - 2008سنة التخرج 

 
 

 

 انجازات القسم الحديثة

 انجاز مختبرات جديدة ومنها: .1

وهو   2011-2010مختبر االتصاالت الرقمية والضوئية : تم تجهيز هذا المختبر في العام الدراسي   �
تعد عشرة تجارب ألجراء  فصل دراسي واحد، يتخلله اجراءفي العام الدراسي القادم ل خدامجاهز لالست

 االتصاالت الرقمية والضوئية . في
:  هذا المختبر قيد االنجاز وهو خاص بطلبة المرحلة الرابعة حيث تم (Protection)مختبر الحماية  �

وسيكون له دور كبير في تطبيق بعض  ،بالتعاون مع وزارة الكهرباء الحصول على معدات هذا المختبر
 المواد النظرية في مادة القدرة الكهربائية بشكل عملي .

تعمل حيث تدريبي متكامل  فصل دراسيكاملة في ورشة القسم مع وضع   (PLC) منظومة وإنتاجتصميم  .2
تصنيع البورد الخاص بهذه الحقًا وسيتم ، تم تشغيلها تجريبيا"  وقد ،هذه المنظومة بتقنية المعالج الدقيق

سيتم استعمالها مستقبال" في الورشة  ،" ومن ثم تنتج  بواقع عشرة وحداتأيضاالمنظومة  في القسم 
في فتح دورات تدريبية للموظفين في وزارتي الكهرباء والنفط باالعتماد على المنهاج لتسهم الكهربائية 

كما ويمكن  ،التدريسي بتدريب الموظفين داخل وخارج العراق قام  الذيالتدريبي  ألحد تدريسي القسم 
 شاء اهللا. إنالعطلة الصيفية  ثناءأاستعمال هذه المنظومة ألجراء منهاج تدريبي لطلبة القسم 

كتاب  1900تحتوي على أكثر من    ،%80إلى نسبة االنجاز فيها  لتصلاستحداث مكتبة الكترونية في القسم  .3
التي وغيرها من االختصاصات  ،والحاسبات ،والقدرة ،واالتصاالت ،الكتروني في اختصاصات اإللكترونيك

 تخدم طلبة الدراسات األولية والعليا والباحثين .

 .وشعبنا الصابر واهللا ولي التوفيقمقدمة لخدمة بلدنا العزيز الوسيبقى قسم الهندسة الكهربائية في  
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