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  المقدمة 

 تخريج جيل جديد من المتخصصين في مجال هندسة الحاسبات
 ولديهم القدرة على مواكبة العصر والسرعة في تطور تقنيات الحاسبات 

 نبذة عن القسم
، واستمر 1986عام  أنشاحيث  بغدادكلية الهندسة بجامعة في  األقسام المهمةمن  حاسباتقسم هندسة ال

 ،الحاسباتمنذ ذلك الوقت في أداء مهامه المختلفة من تخريج أفواج متالحقة من المهندسين في تخصصات هندسة 
حيث تخرجت الدفعة  ،ولتشارك بفاعلية في حركة التطور والتنمية ،لتعمل في كافة قطاعات اإلنتاج والخدمات

الالزمة للعملية التعليمية من  المالكات، كما ساهم القسم في إعداد 1990ن طلبة القسم في صيف عام االولى م
القسم، ويساهم القسم كذلك في تقديم خدماته العلمية واالستشارية للمجتمع وحل في خالل برنامج الدراسات العليا 

 يتدريس 20القسم أكثر من في يتولى تسيير البرنامج العلمي والبحثي  حيث المشاكل الفنية في مجاالت اختصاصه
 في تخصصات مختلفة.

قد شهد القسم خالل السنوات األخيرة تطورات ملحوظة تمثلت في تحديث محتويات المقررات الدراسية ل 
رنامج الدراسات العليا القسم، كما تم تفعيل ب مختبراتوشملت هذه التطورات أيضًا تحديثًا في تجهيزات  ،هاتطبيقو

 العلمية من حملة (الماجستير) مساهمًة في الدفع بالبحث العلمي إلى األمام. المالكاتليستمر في إعداد 

أعداد الطلبة فإن  ،وتطور متسارع في مجال تخصصه ،ونظرًا لما يتمتع به القسم من سمعة جيدة 
 يربوما  2012-2011للعام الحالي  في القسمبة الدارسين ، حيث بلغ عدد الطلالملتحقين بالدراسة في حالة استقرار

في الدراسات االولية والعليا. وبلغ عدد المهندسين الذين تخرجوا من القسم منذ إنشاء  طالبًا وطالبة)  130( على 
اداريًا ط قسم هندسة المعلومات واالتصاالت ارتب ) طالب وطالبة. 900 (  بحدود 2011 –2010القسم إلى العام 

-2000،  2000-1999(وتخرجت ثالث دورات لالعوام الدراسية  ،1997منذ عام  مع قسم هندسة الحاسبات
كلية الهندسة الثانية والتي تسمى  قبل ان ينفصل عن قسم هندسة الحاسبات وينضم الى ) 2001-2002،  2001

 اليوم كلية هندسة الخوارزمي. 

بكالوريوس علوم في هندسة الحاسبات) ويمنح خريجي شهادة ( يمنح القسم خريجي الدراسات األولية 
 ماجستير علوم في هندسة الحاسبات).شهادة الدراسات العليا (
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  اإلداري المحور 

 هيكلية القسم
في كلية الهندسة بجامعة بغداد  هندسة الحاسباتتتضمن الهيكلية العلمية و الفنية و اإلدارية  لقسم 

بشكل  حددتمجموعة من العناصر ، و لكل عنصر من عناصر هذه الهيكلية صالحيات و واجبات و مسؤوليات 
ويمكن من خالل تكامل عمل هذه العناصر.  ،وتحقيق اهدافه بالشكل االمثل ،يتمكن القسم من اداء عملهلدقيق 

 :التيايضاح هذه الهيكلية بالمخطط  ا

 

 

 مجلس القسم لجان القسم مكتبة القسمتسجيل 

 الدراسات العليا
 الجرد

 الشطب 

 الجودة

 متابعة المناهج

 تحليل العروض

 صيانة

 آلية التعاون

 المشتريات

 التدريب الصيفي

 شؤون الطلبة

 المختبرات

 التوثيق

 االمتحانية

 جرد عليا 

 أولية مقرر أولية

 عليا مقرر عليا

 اشراف تربوي

 مركزية

ادارة الموقع 
االلكترون

 التعليم المجاني

 العلمية

 مقررية القسم

 مختبر الشباكات

 1مختبر برمجة 

 مختبر االلكترونيك

 مختبر المنطق 

 الورشة

 2مختبر برمجة 

 مختبرالمشاريع

 القسم رئاسة
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 ةالتدريسي أعضاء الهيئة
الشكل  يبينكما تدريسي،  نستة وعشريمن  الحاسبات هندسة يتكون اعضاء الهيئة التدريسية في قسم

وكانوا  ،والذين تعينوا في الخمس سنوات االخيرة ،لقب مدرس مساعدباكثرهم من حملة شهادة الماجستير  ،االتي
 :جهودهم المتميزة تم تطوير مناهج ومختبرات القسم فضل وب ،بالهمة والنشاط ويمتازوااقسامهم  فيمن االوائل 

 

 
 

 
 قيس سعيد اسماعيل كتورداالستاذ ال 1

  ل في انكلتراومن جامعة برست في السيطرة على سرع المحركاتهندسة  دكتوراه
 كهربائيةماجستير هندسة 

 كهربائيةبكالوريس هندسة 
  1980التحق بالكلية عام 

 محمد عليحامد  المساعد ستاذاال 2
 رئيس قسم هندسة الحاسبات الحالي

 في انكلتراسترجحاسبات من جامعة مانماجستير 
 في انكلترا جامعة اسكس –مايكروبروسسر ولغة الحاسبة دبلوم 

 احصاء رياضيبكالوريس 
 1979 التحق بالكلية عام

 

 نهى عبد الصاحب المساعداالستاذ  3
 الكترونيك واتصاالتماجستير هندسة 

 بكالوريس هندسة كهربائية
 1986 بالكلية عام تالتحق

 

 كمال عباس المدرس 4
 في انكلتراسترجمانمن جامعة  ماجستير احتساب

 فيزياءبكالوريس 
  1975 التحق بالكلية عام

4% 

8% 

38% 

50% 

 توزيع التدريسيين حسب اللقب العلمي

 استاذ

 استاذ مساعد

 مدرس

 مدرس مساعد
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 إبراهيم قاسمالمدرس  5
 سيطرة وحاسبات هندسةدكتوراه 
 سيطرة وحاسبات هندسة ماجستير

 بكلوريوس هندسة كهربائية
  2003التحق بالكلية عام 

 نادية عدنان شلتاغالمدرسة  6
 سيطرة وحاسبات هندسةدكتوراه 

 ماجستير هندسة سيطرة وحاسبات
 بكالوريس هندسة سيطرة وحاسبات 

  2001التحقت بالكلية عام 

 فراس علي صابر المدرس 7
 هندسة اتصاالت دكتوراه

 ماجستير هندسة اتصاالت فضائية
 بكالوريس هندسة اتصاالت

  2008التحق بالكلية عام 

  هدى حكمت محمود المدرسة 8
 هندسة ليزر دكتوراه

 ماجستير هندسة ليزر
 بكلوريوس هندسة ليزر

  2006التحقت بالكلية عام 

 عبد الوهاب السامرائي المدرس عمر وليد 9
 ماجستير هندسة سيطرة وحاسبات

 بكلوريوس هندسة حاسبات
 2002التحق بالكلية عام 

 
 حسن عمار عادل المدرس 10

 هندسة سيطرة وحاسبات ماجستير
 بكلوريوس هندسة كهربائية

 2003التحق بالكلية عام 
 

 شنين  احالم حنونالمدرسة  11
 هندسة سيطرة وحاسبات ماجستير

 بكلوريوس هندسة كهربائية
  1993التحقت بالكلية عام 

 وميض نزار فليح المدرس المساعد 12
 ماجستير هندسة سيطرة وحاسبات

 بكلوريوس هندسة حاسبات
  2005التحق بالكلية عام 
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  محمد عصام يونس المدرس 13
 حاسبات من جامعة ساينس/ ماليزيا هندسةدكتوراه 

 ماجستير هندسة  حاسبات
 بكالوريس هندسة حاسبات

  2004التحق بالكلية عام 

 المدرس صادق حبيب 14
 هندسة سيطرة وحاسبات ماجستير

 بكلوريوس هندسة كهربائية
  2005التحق بالكلية عام 

 منال فاضل يونس المدرس المساعد 15
 ماجستير علوم حاسبات

 بكلوريوس علوم حاسبات
  1997التحقت بالكلية عام 

 المساعد انس واصل عطاء المدرس 16
 ماجستير هندسة الكترونيك واتصاالت

 بكلوريوس هندسة الكترونيك واتصاالت
  2003التحق بالكلية عام 

 المدرس المساعد محمد سعدون حثيل 17
 برامجيات وحاسباتماجستير هندسة 

 بكلوريوس هندسة كهربائية
  2005التحق بالكلية عام 

 العامري عبد الرزاق لفتهالمدرس المساعد حسين  18
 2011الى نيسان  2006 حزيران للفترة من هندسة الحاسبات مقرر قسم

 عضو جمعية كليات الحاسبات فرع العراق
 ماجستير هندسة الكترونية

 بكلوريوس هندسة كهربائية
 2002التحق بالكلية عام 

 

 المدرس المساعد زينب حسن فخري  19
 ماجستير هندسة اتصاالت

 بكلوريوس هندسة كهربائية
 2007التحقت بالكلية عام 

 
 عبد الكريم المدرس المساعد محمد حازم 20

 ماجستير هندسة سيطرة وحاسبات
 بكلوريوس هندسة حاسبات

  2007التحق بالكلية عام 
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 المدرس المساعد اسماء طه سعدون 21
 ماجستير هندسة الكترونيك واتصاالت

 بكلوريوس هندسة كهربائية
  2007التحقت بالكلية عام 

  عمار اسامة حوريالمدرس المساعد  22
 ماجستير هندسة سيطرة وحاسبات

 بكلوريوس هندسة حاسبات
  2008التحق بالكلية عام 

 مصطفى اسماعيل المدرس المساعد 23
 ماجستير هندسة اتصاالت

 بكلوريوس هندسة الكترونيك واتصاالت
  2004التحق بالكلية عام 

 المدرس المساعد محمد جعفر علي 24
 ماجستير هندسة سيطرة وحاسبات

 بكلوريوس هندسة حاسبات
  2009التحق بالكلية عام 

 المدرس المساعد صبا قاسم جبار 25
 ماجستير هندسة االتصاالت والمعلومات من جامعة هواجونغ/ الصين

 بكلوريوس هندسة حاسبات
  2002التحقت بالكلية عام 

 المدرس المساعد دينا عبد الكريم 26
 ماجستير هندسة حاسبات

 بكلوريوس هندسة حاسبات
  2007التحقت بالكلية عام 

 رديف المدرس المساعد حيدر سعدي 27
 ماجستير هندسة حاسبات

 بكلوريوس هندسة حاسبات
  2011التحق بالكلية عام 
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المهندسون أسمــــــــاء  
 

 التحصيل العلمي واالختصاص األسمـــــــــاء ت
  دبلوم عالينجلة حميد                       1
 كهرباء مهندسةهناء جوزيف                   2
 مبرمجةداليا علي                        3
 حسبات مهندسة زهراء قاسم        4
 حسبات مهندس محمد عبد الصاحب 5
 حسبات مهندسةكارولين سمير                  6
 سيطرة ونظم مهندسةسالي انطوان                   .7
 كهرباء مهندسةبشيرة محمد رضا              8
 برامجيات مهندسة                  مروى طاهر 9

 
 

 سمــــــــاء الموظفين واألداريين
 

 التحصيل العلمي واالختصاص األسمـــــــــاء ت

 دبلوم فني ابراهيم مجبل محمد 1

 دبلوم فني عبد اهللافوزية هادي  2

 دبلوم فني هيام هاشم هادي 3

 دبلوم فني تغريد فوزي علي 4

 دبلوم فني سلوم ايمان فاضل 5

 اعدادية صناعة هدى فائز متعب 6

 اعدادية / عاملة زهرة  محمد علي .7
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  محور الرواد 

 كبير في نشأة و تطور القسمأثُر  لتدريسييـن السابقيـنلقد كان ل
 

كان لهم أثر كبير  ، حيثحاسباتالمسيرة العلمية لقسم هندسة ال اغناء اسهمو فيان ألتدريسييـن السابقيـن 
اول رئيس قسم عام  (رحمه اهللا) الدكتور سهيل سعد اهللا المساعد ونذكر منهم االستاذ ،في نشأة و تطور القسم

ومن االساتذة الذي ساهم والزال يساهم في تطور القسم  ،اهللا)(رحمه واالستاذ المساعد الدكتور احمد ابراهيم الشيخ  1987
له دور فاعل مع االستاذ المساعد حامد محمد  ، الذي كانومختبراته االستاذ الدكتور  قيس سعيد اسماعيل الصباغ

الماجستير من قسم هندسة واعادة فتح التقديم للدراسات العليا للحصول على شهادة  ،علي في اعداد المناهج
ومن التدريسيين السابقين  الحاسبات، فضًال عن دور المدرس كمال عباس في ترأس اللجنة االمتحانية لعدة سنوات.

 الذين كان لهم جهد مميز االستاذ المساعد سفيان تايه والمدرسة نضال عزت والمدرس المساعد مؤيد عبد الرضا. 

 
 رؤساء القسم

 .منذ تأسيسه ولغاية اعداد هذا الكتاب الحاسباترؤساء قسم هندسة 

1 
 سعد اهللا سهيلالدكتور المساعد  االستاذ

 1994 - 1988 للمدة بين

 

 قيس سعيد الصباغالدكتور  االستاذ 2
 1995 - 1994 للمدة بين

 

3 
 نهاد محمد عبد الرحمانالدكتور  االستاذ

 2001 - 1995 للمدة بين
 

4 
 الصباغقيس سعيد الدكتور  االستاذ

 2002 - 2001 للمدة بين
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5 
 سفيان تايهالدكتور المساعد  االستاذ

 2003 - 2002 للمدة بين

 

6 
 قيس سعيد الصباغالدكتور  االستاذ

 2011 - 2003 للمدة بين

 

7 
 حامد محمد علي االستاذ المساعد

 ومستمر 2011 من 
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  المحور العلمي 

 الدراسات االولية
مدة الدراسة فيه حيث ان النظام الدراسي المعتمد في القسم لطلبة الدراسات االولية هو النظام السنوي, 

 عدد )2(و )1( . يوضح الشكالن ت االربعوحدة موزعة على السنوا )160(يستوفي خاللها الطالب  ،سنوات اربع

) النسب المئوية لعدد 3الشكل ( . ويوضحعات االسبوعية لجميع مراحل القسموالسا ،والمواضيع ،الوحدات

 الوحدات للمواضيع الدراسية موزعة حسب العلوم االساسية والتخصص العام والدقيق .

 

  عدد المواضيع والوحدات لجميع مراحل القسم ) :1شكل (   
 

 
 

 
 عدد الساعات االسبوعية لجميع مراحل القسم ) : 2شكل (

  

0 10 20 30 40 50

 االولى  

 الثانية

 الثالثة  

 الرابعة

 الرابعة الثالثة  الثانية االولى 
39 عدد الوحدات 41 40 40
9 عدد المواضيع 8 8 9

24 25 26 27 28 29 30 31

 االولى  

 الثانية

 الثالثة  

 الرابعة  

 الرابعة  الثالثة  الثانية االولى 
30 عدد الساعات 30 30 26
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 الدراسات العليا 
بالنسبة للدراسات العليا , فان النظام المعتمد في القسم هو النظام الفصلي , ومدة الدراسة االصغرية فيه 

سنتان للماجستير . السنة االولى هي السنة التحضيرية (الكورسات) بفصليين دراسيين , والسنة الثانية تكون 

دد المواضيع والساعات والوحدات لدراسة ع الجدول ادناهبفصليين دراسيين ايضا العداد الرسالة . ويبين 

 الماجستير . 

 
38 عــــدد الوحدات الكلي

6 عدد وحدات الرسالة او االطروحة

28 عدد وحدات السنة التحضيرية

14 عدد الساعات االسبوعية

14 عــــدد المواضيع

 
 
 

  

13% 

30% 57% 

 النسب المئوية لعدد الوحدات للمواضيع الدراسية ) : 3(شكل 
 

 20علوم اساسية 

 46تخصص عام 

 88تخصص دقيق 
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 2012 – 2011للعام الدراسي  الحاسباتمفردات مناهج قسم هندسة 

 
 )المرحلة االولى( الدراسات األوليةمفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات )

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات )

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري
GS 101 1 - - 1 1 حقوق االنسان - - 
GE 102  1 3 - 1 3 6 1الرياضيات - 

COE 103 1 2 - 1 2 4 1ك االلكتروني - 
COE 104 1 3 - 1 3 6 1 دوائر كهربائية - 
COE 105 2 - - 2 - - 2 مختبر الكهربائية 

COE 106  االلكتروتكنيك و تحويل
 الطاقة

4 2 1 - 2 1 - 

COE 107 2 1 2 2 1 2 6 اساسيات النظم الرقمية 

COE 108  علم الحاسبات و منهجية
 البرمجة

6 2 1 2 2 1 2 

COE 109 2 - 1 2 - 1 4 ورشة الحاسوب 
 8 6 16 8 6 16 39 المجموع

 30 30 عدد الساعات االسبوعية

 
 

 الدراسات األولية (المرحلة الثانية)مفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الدراسي الثانيالفصل 
 ( الساعات ) 

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري
GS  1 1 - 1 1 1 اللغة العربية - 

COE 201 1 2 - 1 2 4 2 دوائر كهربائية - 
GE 202  1 3 - 1 3 6 2الرياضيات - 

COE 203 1 2 - 1 2 4 2ك االلكتروني - 

COE 204  المايكروبروسيسر و
 1المايكروكومبيوتر 

6 2 - 2 2 - 2 

COE 205  2 - - 2 - - 2 مختبر االلكترونيك 
COE 206  3 - - 3 6 1معمارية الحاسبة - - 
COE 207 2 1 2 2 1 2 6 تصميم النظم الرقمية 
COE 208 2 - 2 2 - 2 6 خوارزميات الحاسبة 

 8 5 17 8 5 17 41 المجموع
 30 30 عدد الساعات االسبوعية
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 الدراسات األولية (المرحلة الثالثة)مفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري
COE 301 1 2 - 1 2 4 االتصاالت - 
COE 302  1 2 - 1 2 4 3االلكترونيك - 

COE 303  التحليالت الهندسية و
 العددية

4 2 1 - 2 1 - 

COE 304  مختبر االلكترونيك و
 االتصاالت

6 - - 6 - - 6 

COE 305  1 2 - 1 2 4 2معمارية الحاسبة - 

COE 306  المايكروبروسيسر و
 2المايكروكومبيوتر 

6 2 - 2 2 - 2 

COE 307 2 - 2 2 - 2 6 نظم التشغيل 

COE 308 اختيارية (قواعد  مادة
 بيانات)

6 2 - 2 2 - 2 

 12 4 14 12 4 14 40 المجموع
 30 30 عدد الساعات االسبوعية

 
 

 
 الدراسات األولية (المرحلة الرابعة)مفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

  الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري
COE 401 1 2 - 1 2 4 سيطرة الحاسوب - 

COE 402  مختبر السيطرة و
 الحاسبات

4 - - 4 - - 4 

COE 403 2 - 2 2 - 2 6 تكنلوجيا االنترنت 
COE 404 2 - - 2 4 هندسة البرامجيات - - 
COE 405 2 - - 2 4 التشفير وأمن الحاسبات - - 
COE 406 2 - 2 2 - 2 6 شبكات الحاسبات 

COE 407  أجهزة االدخال
 واالخراج

4 2 - - 2 - - 

COE 408  مادة اختيارية (معالجة
 االشارة الرقمية)

4 2 - - 2 - - 

COE 409 2 - 1 2 - 1 4 المشروع الهندسي 
 10 1 15 10 1 15 40 المجموع

 26 26 عدد الساعات االسبوعية
 

 
 
  



 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد  
 صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

1921 
هندسة الحاسبات قسم  90

 

 2012نيسان   
 360 

 
 

 Elective Subjects المواد االختيارية

 Digital Signal Processing تحليل االشارة الرقمية

 Database Design تصميم قواعد البيانات

 Real Time Systems انظمة الزمن الحقيقي
 Cryptography & Computer Security التشفير و امن الحاسبات
 Wireless Computing العمل الحاسوبي الالسلكي

 Distributed Systems االنظمة الموزعة

 Computer Vision & Pattern الرؤية الحاسبية و تمييز االنماط
Recognition 

 
 
 
 

  (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 معمارية الحاسوب المتقدمة  - 2 2
 نظم السيطرة الرقمية  - 2 2
 الرياضيات  - 2 2
 امن الحاسوب والمعلومات  - 2 2
 شبكات الحاسبات  - 2 2
 معالجة االشارة الرقمية  - 2 2
 اللغة االنكليزية - 2 2
 المجموع - 14 14

 
 
 

  (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 المعالجة المتوازية - 2 2
 الحساب البرمجي - 2 2
 اآلليات - 2 2
 االلكترونيك الرقمي - 2 2
 األنظمة الموزعة - 2 2
 الشبكات المتحركة - 2 2
 اللغة االنكليزية - 2 2
 المجموع - 14 14
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 أمكانيات القسم

 -:يحتوي القسم على القاعات والمختبرات االتية

 قاعات دراسية للمحاضرات النظرية.اربع  �
 مكتبة لمجانية الكتب. �
 ورشة لصيانة االجهزة والمعدات. �
عدد من المهندسين والفنيين الذين ها ويعمل في يشرف عليها اساتذة القسم سبعة مختبرات �

 -وهي: الجراء التجارب العملية يمتلكون خبرات متراكمة
 

 التصاالتامختبر األلكترونيك و  .1
 طلبة المراحل االولى والثانية والثالثة, ويضم الجوانب التطبيقية والعملية المقدمة الى المختبرهذا يشمل 

 العديد من المواد المختبرية وأجهزة القياس المتطورة الضرورية إلجراء التجارب الهندسية وتنفيذ مشاريع التخرج.

 1مختبر برمجة  .2
لغرض تطبيقات البرمجة للمرحلة الثانية والثالثة فضال حاسبة تستعمل  17يحتوي هذا المختبر على أكثر من 

 .(FPGA KIT)عن استعمال 

  2مختبر برمجة  .3
 حاسبة تستعمل لغرض تطبيقات البرمجة للمرحلة االولى والثانية. 20يحتوي هذا المختبر على أكثر من 

 مختبر شبكات الحاسبات  .4
المرحلة الرابعة لتطبيق نظريات شبكات  الجوانب التطبيقية والعملية المقدمة الى هذا المختبريشمل 

 ويحتوي المختبر احدث اجهزة شبكات الحاسبات السلكية والالسلكية لشركة سيسكو. ،الحاسبات

 مختبر المنطق والمعالج الدقيق .5
فضًال  ،الحاسبة لداخلة في عملاهذا المختبر مخصص لطلبة المرحلة االولى والثالثة إلجراء تجارب المنطق 

 وتوصيل االجهزة الخارجية مع هذه االجهزة. ،عن اجراء تجارب المعالج الدقيق والمسيطر الدقيق

 مختبر الدراسات العليا .6
التي تفيد طلبة الدراسات العليا و  ،إستحدث هذا المختبر مؤخرا, و يحتوي على العديد من األجهزة المتطورة

 . (FPGA KIT and ROBOT)الباحثين ويحتوي على اجهزة 

 مختبر الورشة .7
والتعلم على صيانة وتجميع  ،هذه الورشة مخصصة للمرحلة األولى للتعرف على االجزاء الداخلية للحاسبة

 الحاسبات.
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  شبكات الحاسباتمختبر 
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 االلكترونيك واالتصاالتمختبر 

 

 

 
 

 مختبر برمجة الحاسبات للمرحلة االولى
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 مختبر برمجة الحاسبات للمرحلة الثالثة

 

 

 مكتبة القسم

 

 
 مختبر المنطق والمعالج الدقيق
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  محور الطلبة 

 خريجي القسم
الطلبة المتخرجين من قسم هندسة الحاسبات للدراسة االولية  المخططات البيانية االتية توضح اعداد

 ودراسة الماجستير.
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 السنة الدراسية  
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 السنة الدراسية  

  لدراسة الماجستير مخطط بياني يمثل األعداد الكليه للطلبة المتخرجين

  للدراسة االولية مخطط بياني يمثل األعداد الكليه للطلبة المتخرجين
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 حاسباتالطلبة األوائل لقسم هندسة ال
 وتقديراتهم حاسباتهندسة الأسماء الطلبة األوائل لقسم  االتييوضح الجدول 

 

 لتقديرا لطالب األولا لعام الدراسيا
 جيد جدا محمد عبد الوهاب 1990-1991
 جيد جدا ناديه فهمي اياد 1991-1992
 جيد جدا محمد عبود احمد 1992-1993
 جيد جدا خالد الياس بطرس 1993-1994
 جيد جدا حنان بهنام ناصر نعمان 1994-1995
 جيد  خلود محمد خالد 1995-1996
 جيد جدا محمد سعدي كاظم الخزرجي 1996-1997
 جيد جدا حيدر مكي محمد جعفر البالدي 1997-1998
 جيد جدا زياد باسم صالح التكريتي 1998-1999
 جيد جدا اثير عبد الفتاح ناصر الجبوري 1999-2000
 جيد جدا نزار فليح البلداويوميض  2000-2001
 جيد جدا محمد منير علي الربيعي 2001-2002
 امتياز احمد نهاد عبد المجيد 2002-2003
 جيد جدا علي سمير مال اهللا 2003-2004
 امتياز اسامة مهدي جواد 2004-2005
 جيد جدا محمد جعفر علي عبد االمير 2005-2006
 امتياز احمد محمد احمد 2006-2007
 جيد جدا امامة رزاق مسلم 2007-2008
 جيد جدا حسين عبد الصاحب مهدي 2008-2009
 جيد جدا هالة جاسم محمد علي التميمي 2009-2010
 جيد جدا زينة ناصر عيدان ناصر 2010-2011
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 2011صورة العضاء مجلس القسم عام 

 

 
1991 -1990خريجو الدورة االولى للعام الدراسي   

 السيد معالي وزير التعليم العالي والسيد رئيس الجامعة والسيد عميد الكلية والسيد رئيس القسم والسيد مقرر القسميتقدمهم 
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  2001 -2000الدراسي  للعام قسم هندسة المعلومات خريجو

 

 

 
  2002 -2001لعام الدراسي ل قسم هندسة المعلومات خريجو
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   2008 -  2007 خريجو العام الدراسي

 

 

 

   2009 -  2008 خريجو العام الدراسي
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   2010 -  2009 خريجو العام الدراسي

 

 
2011 -  2010 خريجو العام الدراسي    
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  محور خدمة المجتمع 

 استشارات هندسية

من خالل عقود طلبة  ،للقسم دور كبير في تقديم المشورة الهندسية والمهنية في مجال هندسة الحاسبات
 الدراسات العليا مع دوائر الدولة.

 

 أنشطة علمية وثقافية

 :ياتي بماللقسم العديد من االنشطة العلمية والثقافية وتتلخص 

ويتزامن هذا المعرض مع  ،ومشاريع التخرج ،يقيم قسم هندسة الحاسبات معرضًا لمشاريع الطلبة
لقسم على اقامة الندوات العلمية في مجال التطبيقات العملية لهندسة االسبوع الثقافي لجامعة بغداد. كما حرص ا

يانات وتطبيقها الحاسبات مثل (الحكومة االلكترونية، امن البيانات في شبكة االنترنت، التعليم االلكتروني، قواعد الب
ما موضح في قدمة وكمشاركة مشاريع التخرج في المعارض والمهرجانات وحصد جوائز مت في دوائر الدولة)،

 الجدول االتي:

 

 Hand written recognition using اسم المشروع
neural network algorithm 

Design and Implementation PC 
based Function Generator 

 م.م. حسين عبد الرزاق لفته م.م. عمار اسامة حوري اسم المشرف

 أمنة محمد اسماء الطلبة
 ميس موفق

 ميسم سمير
 عبد الكريمصبا 

 الجائزة الثانية في العلوم الهندسية المرتبة الثانية / جائزة دولة رئيس الوزراء الجائزة

لعام مهرجان السيادة العلمي  اسم المهرجان
2009 

 2011مهرجان السيادة العلمي الخامس لعام 

الجهة المنظمة 
 للمهرجان

 / دائرة الرعاية العلميةوزارة الشباب  وزارة الشباب / دائرة الرعاية العلمية



 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد
 صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

1921 
هندسة الحاسبات قسم  90

 

 2012نيسان   
 372 

 
 

 

 

 
2010معرض مشاريع التخرج في عام   

 

 

 

 2010دوة التعليم االلكتروني في عام  ن
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 تأليف كتب

 

Software Testing اسم الكتاب

  ,Kamal Zuhairi Zamli, Mohammed Issam Younis Al-Khiro لفالمؤاسم 
Syahrul Afzal Che Abdullah, Zainal Hisham Che Soh

Open University Malaysia شركة النشر

1-500-316-976 رقم الكتاب

2009 سنة النشر

 

 

 براءات اختراع

سجل المدرس الدكتور محمد عصام يونس العديد من براءات االختراع اثناء دراسته للحصول على شهادة 
 ماليزيا كما موضح بالجدول االتي:الدكتوراه من 

 

 رقم تسجيل براءة االختراع االختراعاسم براءة 
An RFID Interface SystemPI 20097009

Contactless Active Integrated RFID System 
(CAIRFID) for Long Range DetectionMTE2009

Multiple Range Passive  RFID for Smart Community 
System20097015

Real Time Acquisition System with Fully 
Automated SchedulersPT/311/USM/09

RFIDTM : Reusable RFID Library for Networked 
Based Heterogeneous SystemITEX2009

 

  



 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد  
 صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

1921 
هندسة الحاسبات قسم  90

 

 2012نيسان   
 374 

 


