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ﻓﻲ البداية ،وبالنيابة عن جميع كوادر القسم ارحب بجميع الطلبة والضيوف.
ﺗاﺳﺲ ﻗسم علوم الحاﺳوب ﻓﻲ كليّ ِة علوم الحاﺳوب والرياضيات ﻓﻲ جاﻣﻌ ِة الكوﻓة خﻼل الﻌام الجاﻣﻌﻲ  ٢٠٠٩/٢٠٠٨وهو
يُمث ّ ُل احد اﻗسام علوم الحاﺳوب الرائدة ﻓﻲ الﻌراق .ويهتم القسم ﻓﻲ حل المشكﻼت التﻲ ﺗظهر ﻓﻲ حقول ﺗكنولوجيا
التخصص .ﻗسم علوم الحاﺳوب يمثل
ت النظري ِة والﻌملي ِة ﻓﻲ حقل
ُدربُ القس ُم طلبته على التطبيقا ِ
المﻌلوﻣات المختلفة ،وي ّ
ِ
النواة وﻣركز ُك ّل ﺳمات الصناع ِة ﻓﻲ حقل ﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات.
ﻣاهرين ﻗادرين على ﺗلبية ﻣتطلبات ﻣجتمﻌنا ﻓﻲ الحقول المﻌرﻓية المتخصصة ﻓﻲ ﻣجال
ّف القس ُم الى اعداد خريجين
يُهد ُ
ِ
صناعة البرﻣجيات والحاﺳوب والمﻌلوﻣاﺗية .ويقوم القسم وبشكل ﻣستمر بتطوير خططه الدراﺳية وﻣناهجه وبما يتناﺳب ﻣع
التطورات الكبيرة ﻓﻲ حقل التخصص وحاجة السوق المحلﻲ واﻻﻗليمﻲ والدولﻲ ،ويسﻌى الى ﺗطبيق ﻣﻌايير ضبط الجودة
ﻓﻲ الﻌمل اﻻكاديمﻲ ،كما ويولﻲ القسم اهمية كبيرة للبحث الﻌلمﻲ.
ولقد ﺗم ﺗجهيز القسم باﻓضل المختبرات المتخصصة ووﻓر جميع ﻣتطلبات وﻣصادر التﻌليم والتﻌلم اضاﻓة الى الكوادر
التدريسية ذات الكفاءة الﻌالية .ويسﻌى القسم الى ﺗطوير جميع ﻣﻌايير الﻌمل اﻻكاديمﻲ واﻗاﻣة شراكات حقيقية ﻣع المؤﺳسات
والشركات ذات الﻌﻼﻗة.
اخيرا ناﻣل ﻣن طلبتنا اﻻﺳتخدام اﻻﻣثل للبيئة اﻻكاديمية المتوﻓرة ﻓﻲ القسم لتطوير ﻣهاراﺗهم واعدادهم كخريجين ﻣحترﻓين
ﻓﻲ ﺳوق الﻌمل ﻓﻲ الحاﺳوب وﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات.
ﻗﺴم علوم الحاسوب:
نتيجة للتطور الحاصل ﻓﻲ ﺳوق الﻌمل والتوجه إلى ﺗوظيف ﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات ﻓقد ﺗقرر ﻓتح ﻗسم علوم الحاﺳوب لسد
الحاجة المتناﻣية لتهيئة ﻣحترﻓين لتحقيق التكاﻣل بين الجانب النظري وﺗطبيقات اﻻعمال لغرض ﺗوﺳيع ﻗدرات المؤﺳسات
المختلفة ﻣن خﻼل انتاج برﻣجﻲ ﺗناﻓسﻲ على المستوى المحلﻲ والﻌالمﻲ.
ان اﺳتراﺗيجية القسم ﺗلتقﻲ ﻣع المتطلبات السريﻌة ﻓﻲ التطور الﻌالمﻲ الحاصل ﻓﻲ ﻣجال ﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات وحاجات
ﺳوق الﻌمل حيث يتم ﻣراجﻌة ﻣناهج القسم وبشكل ﻣنتظم لتحديث نوعية وﻣحتويات المواد الدراﺳية بما يتﻼئم ﻣع كل ﻣا هو
جديد .وكذلك ﻓان البرناﻣج التدريسﻲ لكل ﻣادة يخضع لمﻌايير الجودة .وهناك ﻣتابﻌة حثيثة ﻣن ﻗبل القسم لكاﻓة اﻻعمال
الفصلية ولكاﻓة المواد الدراﺳية.
يرحب ﻗسم علوم الحاﺳوب بالطلبة الذين يودون الﻌمل ﻓﻲ ﻣجال الحاﺳوب ويتمتﻌون باﻣكانيات جيدة ﻓﻲ حل المسائل ولديهم
القدرة على الﻌمل الجماعﻲ لحل المشكﻼت المﻌقدة المتﻌلقة باﻻعمال.
لماذا ﻗﺴم علوم الحاسوب؟
يهتم علوم الحاﺳوب بتصميم البرﻣجيات وﺗطويرها وكذلك صيانة اﻻنظمة البرﻣجية وعليه ﻓان القسم يﻌبر عن جميع
السمات اﻻﺳاﺳية للتطبيقات الحاﺳوبية ﻓﻲ ﻣجال ﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات.
يتﻌلم طلبة القسم اﻻﺳﺲ الﻌاﻣة للتطبيقات وﺗطوير البرﻣجيات ،وادارة ﻗواعد البيانات ،واﻻنترنت ،والوﺳائط المتﻌددة،
والشبكات الموزعة حيث يكون التركيز على الجانب النظري لبناء نظم الحاﺳوب التكاﻣلية وادارة المشاريع.
ان اﻻهتمام ﻣنصب على اﺳتخدام ﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات ويتزايد يوﻣا ً بﻌد يوم ﻻضاﻓة ﻗيمة نوعية للتطبيقات التﻲ ﺗستخدم ﻣن
ﻗبل المؤﺳسات .وعليه ﻓان ﺗهيئة طلبة ﻗسم علوم الحاﺳوب ﻣن خﻼل اﻻعمال الفصلية المختلفة ﺗﻌمل على ﺗنمية الجانب
الحرﻓﻲ للطالب وﻣساعدﺗه ﻓﻲ ﺗغطية اﻻﻣور اﻻﺳاﺳية ﻓﻲ علوم الحاﺳوب ﻣثل :ﺗحليل النظم ،و ﺗطوير التطبيقات ،و ادارة
ﻗواعد البيانات ،و النظم التكاﻣلية ،والبرﻣجة ،و القدرة على التدريﺲ  ،والقدرة على ادارة المشاريع .وعلى ضوء هذه
المﻌطيات ،ﻓان برناﻣج ﻗسم علوم الحاﺳوب يضع اﺳﺲ رصينة لتهيئة خريجين لهم القدرة على أن يتبوأوا ﻣناصب
احتراﻓية ﻣن خﻼل الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقﻲ ،حيث يحصل طالب القسم خﻼل ﺳنوات الدراﺳة على خبرة
واﺳﻌة ﻓﻲ اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيات ﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات والقدرةعلى بناء التطبيقات المتﻌلقه باﻻعمال.
رؤية ﻗﺴم علوم الحاسوب
ﺗتمثل رؤية ﻗسم علوم الحاﺳوب بقيادة المجتمع بمؤﺳساﺗه المختلفة ﻓﻲ ضرورة ﺗبنﻲ علوم الحاﺳوب ﺗقنيا وﻣﻌرﻓيا ونظريا
لتطوير ﺗلك المؤﺳسات بمهنية عالية وكفاءة وﺳلوك اخﻼﻗﻲ ﻣتميز .ﻣجتمع المﻌرﻓة وﻣؤﺳسات ﺗسخر التكنولوجيا الحديثة
لتطوير عمله وانتاجها هﻲ ﻣحور رؤية ﻗسم علوم الحاﺳوب.

رﺳالة ﻗسم علوم الحاﺳوب ﺗمثل انﻌكاﺳا لرﺳالة الجاﻣﻌة والكلية.
وﺗتمثل رﺳالة القسم باعداد الطلبة اعدادا ﻣهنيا واكاديميا بتﻌليم عالﻲ النوعية ﻣن خﻼل برناﻣج نموذجﻲ ﻣجهز بكل
ﻣايحتاجه الطالب ﻣن وﺳائل التﻌليم والتﻌلم وكادر اكاديمﻲ عالﻲ الكفاءة .والرﺳالة النهائية للقسم ﺗتمثل بتقديم ﺗﻌليم ﻣتميز
وبيئة اكاديمية ﻣﻼئمة ﻓﻲ ﻣجاﻻت علم الحاﺳوب النظرية والتطبيقية.
أهداف ﻗﺴم علوم الحاسوب
يمنح القسم درجة البكالوريوس ﻓﻲ علوم الحاﺳوب خﻼل ﻣدة دراﺳية ﻗدرها اربع ﺳنوات
اهداف ﻗسم علوم الحاﺳوب ﺗتمثل بما يلﻲ:
 .١ﺗمكين الطالب ﻣن ﺗطوير ﻗدراﺗه والمساهمة ﻓﻲ المجتمع كمحترف وﻣؤهل.
 .٢يهﻲء الطالب لسوق الﻌمل ﻣع الثقة بالنفﺲ وﻣهارات حل المشاكل.
 .٣ﺗطوير الوعﻲ التنظيمﻲ والمهنﻲ واﻻجتماعﻲ .
 .٤ﺗهيئة الخريج القادر على المساهمة ولﻌب دورا نشطا ﻓﻲ المجاﻻت الصناعية والتجارية واﻻكاديمية وغيرها.
 .٥ﺗهيئة الخريج ﻓﻲ ﻣهارات واﺳﻌة لﻌلوم الحاﺳوب.
 .٦ﺗمكين الخريج ﻣن التكيف ﻣع المستجدات ﻓﻲ ﺳوق الﻌمل ﻓﻲ ﻣجال التخصص.
 .٧ﺗهيئة الخريج وﺗمكينه ﻣن اﺳتخدام اﻻدوات والبرﻣجيات والتقنيات اﻻخرى المتﻌلقة بﻌلوم الحاﺳوب والتكنولوجيا
الحديثة.
 .٨ﺗطوير المهارات البحثية لدى الطلبة.
 .١٠ﺗطوير ﻣهارات اﻻﺗصال والمهارات القيادية.
القيم الحاكمة
 -١الﻌدالة
 -٢المساواة
 -٣اﻻنتماء
 -٤الشفاﻓية
 -٥المهنية
 -٦المحاﺳبة
 -٧المسؤولية
 -٨التميز
 -٩اﻻبداع
 -١٠اﻻبتكار
 -١١الجودة
 -١٢النزاهة
 -١٣الوطنية
 -١٤اﻻنسانية
مخرجات العملية التعليمية
ﺗشير ﻣخرجات الﻌملية التﻌليمية الى ﻣجموعة المهارات والمﻌارف التﻲ يمتلكها الطالب عند اﻻﺳتفادة القصوى ﻣن ﻓرص
التﻌليم والتﻌلم المتاحة.
وﺗقسم هذه المهارات الى المجاﻻت اﻻربﻌة التالية:
اوﻻ :مهارات المعرفة والفهم
 .١ﻣﻌرﻓة ﻣباديء الرياضيات ذات الﻌﻼﻗة بﻌلوم الحاﺳوب.
 .٢ﻓهم وﺗطبيق واﺳتخدام ﺗشكيلة واﺳﻌة ﻣن اﻻدوات المتوﻓرة.
 .٣ﻣﻌرﻓة المباديء اﻻﺳاﺳية والنظرية لفرشة واﺳﻌة ﻣن حقول المﻌرﻓة كالذكاء اﻻصطناعﻲ وﻗواعد البيانات
والشبكات واﻻنترنت والوﺳائط المتﻌددة واﻻنظمة الموزعة وغيرها.
 .٤ﻣﻌرﻓة ﻣدى واﺳع ﻣن البراﻣجيات والتطبيقات واﺳتخداﻣها ﻓﻲ بناء وﺗطوير واﺳتخدام النظم البرﻣجية المختلفة.
 .٥المﻌرﻓة التاﻣة بمسؤوليات واخﻼﻗيات المهنة.

 .٤ﺗطوير ﻣهارات التﻌلم الذاﺗﻲ.
ثالثا :المهارات العملية والتطبيقية:
 .١انجاز ﻣشاريع ﺗخرج ﻣشتركة ﻓﻲ ﻣجاﻻت الحاﺳوب المختلفة
 .٢ﺗحليل وﺗصميم وبناء واختبار النظم البرﻣجية المختلفة.
 .٣وضع الحلول التكنولوجية المختلفة لمتطلبات المؤﺳسات.
 .٤اﺳتخدام اﻻدوات المساعدة لبناء النظم الحاﺳوبية.
رابعا :مهارات اﻻتصال:
 .١ﻣهارات اﻻﺗصال كاللغة المﻼئمة وﻣهارات الﻌرض وغيرها.
 .٢ﻣهارات الﻌمل الجماعﻲ
 .٣ﻣهارات القيادة
مجاﻻت العمل لخريج ﻗﺴم علوم الحاسوب
 .١ﺗحليل وﺗصميم وبناء وﺗطوير النظم الحاﺳوبية المختلفة.
 .٢ﺗصميم وبناء ﻣواﻗع الويب.
 .٣البرﻣجة بلغات وبيئات ﻣتﻌددة
 .٤الشبكات الحاﺳوبية صيانة وادارة وغيرها.
 .٥بناء نظم ﻗواعد البيانات.
 .٦الصيانة وثوظيف التكنولوجيا لخدﻣة وﺗطوير المؤﺳسات
 .٧التدريﺲ
 .٨الدراﺳات الﻌليا والبحث الﻌلمﻲ
 .٩ﻣجاﻻت اخرى
سمات خريج ﻗﺴم علوم الحاسوب
 .١ﺗصميم وﺗحليل وبناء وصيانة البرﻣجيات المختلفة.
 .٢ﺗصميم وﺗحليل وبناء وصيانة أنظمة المﻌلوﻣات المختلفة )اﻹدارية ،الحاﺳوبية ،نظم اﻹعمال وغيرها(.
 .٣ﺗصميم وبناء ﻣواﻗع الويب ،اﻻنترنت وغيرها.
 .٤بناء نظم الوﺳائط المتﻌددة.
 .٥إجادة البرﻣجة باللغات الحديثة.
 .٦بناء شبكات الحاﺳوب وإدارﺗها ونظم التشغيل.
 .٧صيانة أجهزة الحاﺳوب ﻣاديا وبرﻣجيا.
 .٨ﺗصميم وبناء ﻗواعد البيانات وإدارﺗها.
 .٩بناء ﻣنظوﻣة حماية اﻷنظمة الحاﺳوبية.
 .١٠ﻣهارات التدريب والتدريﺲ.
 .١١ﺗقديم اﻻﺳتشارات المختلفة ﻓﻲ ﻣجال الحاﺳوب وﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات.
 .١٢الﻌمل اﻷكاديمﻲ والدراﺳات الﻌليا والبحث الﻌلمﻲ.
نظام الدراسة في برنامج درجة البكالوريوس
يﻌتمد النظام الدراﺳﻲ ﻓﻲ ﻗسم علوم الحاﺳوب على النظام الفصلﻲ ولمدة أربع ﺳنوات )كحد أدنى( حيث ﺗغطﻲ المادة
الدراﺳية الجانبين الﻌملﻲ والنظري ﻣن خﻼل إعطاء ﻣحاضرات نظرية وعملية .و البرناﻣج الدراﺳﻲ يؤهل الطالب للمباشرة
بالتدريب الﻌملﻲ ﻓﻲ السنة الدراﺳية الثالثة وﻣشروع البحث ﻓﻲ السنة النهائية .ﻣدة الدراﺳة ﻓﻲ كل ﻣن الفصلين اﻻول
والثانﻲ هﻲ  ١٦اﺳبوعا يضمنها ﻓترة اﻻﻣتحانات .نظام اﻻﻣتحانات يكون على النحو التالﻲ
 .١اﻻﻣتحان اﻻول خﻼل اﻻﺳبوع السابع لبدء التدريﺲ
 .٢اﻻﻣتحان الثانﻲ خﻼل اﻻﺳبوع  ١١-١٢لبدء التدريﺲ
 .٣اﻻﻣتحان النهائﻲ خﻼل اﻻﺳبوع  ١٦لبدء التدريﺲ )بوزن  %٥٠ﻣن الدرجة الكلية بينما يخصص  %٥٠اﻻخرى
لﻼﻣتحانين اﻻول والثانﻲ واﻻعمال الفصلية(
الوحدات الدراسية المطلوبة

ﻣتطلبات القسم التخصصية اﻻجبارية  ٦٩وحدة دراﺳية واﻻختيارية  ٢٨وحدة دراﺳية
ﻣتطلبات ﻣساندة ) ...وحدات دراﺳية(
الﺴنة اﻷولى
ﺗغطﻲ السنة الدراﺳية اﻷولى ﻣواد دراﺳية ﺗمهيدية ﻻ ﺗحتاج إلى ﻣﻌرﻓة او خبرة ﺳابقة ﻓﻲ الحاﺳوب ،حيث ﺗﻌتبر هذه المواد
ﻣدخﻼً وأﺳاﺳا ً لهذا الفرع الدراﺳﻲ .ﺗﻌطى المادة الﻌلمية على شكل ﻣحاضرات وﺗمارين وﻣناﻗشه بحثية على شكل
ﻣجموعات او ﻓرادا.
الﺴنة الثانية
يتﻌلم الطلبة ﻓﻲ السنة الثانية لغات برﻣجة ﻣختلفة واﺳتخدام بﻌض البرﻣجيات المفيدة ويمكن اعتبار السنتين الدراﺳيتين
اﻷولى والثانية ﻣرحلة ﺗمهيدية لدراﺳة ﺗخصص علوم الحاﺳوب.
الﺴنة الثالثة
ﺗتوﺳع ﻣدارك الطالب ﻓﻲ السنة الثالثة لتشمل ﻣواد ﺗدريبية ﻣتخصصة ﻓﻲ المجال الدراﺳﻲ حيث ﺗﻌتبر ﻣرحلة وﺳطية ﻓﻲ
دراﺳة اﻻختصاص.
الﺴنة الرابعة
ﻓﻲ السنة الرابﻌة يقوم الطالب باختيار ﻣواد دراﺳية ﺗؤهله ﻓﻲ ﺗحديد ﻣستقبله الﻌملﻲ اضاﻓة إلى المواد اﻻجبارية .كما يجب
ان ﺗوﺳع ﻣدارك الطالب وﻣهاراﺗه لتؤهله الى ﺗثبيت حضور ﻣميز ﻓﻲ ﻣحيط الﻌمل.
الخطة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠١٨
المرحلة اﻻولى – الفصل الدراسي اﻻول

اﻻﺳم

نوع المادة

اﺳاﺳيات برﻣجة)برﻣجة(١

اجباري ﻗسم

ﺗفاضل وﺗكاﻣل)(١

اجباري كلية

ﻣباديء ﺗركيب الحاﺳوب
هياكل ﻣتقطﻌة )(١
حقوق انسان

لغة انكليزية)(١
ﺗربية رياضية

٢

٢

ـــ

٣

٣

ـــ

١

٣

ـــ

ـــ

٢

ـــ

٢

اجباري القسم

٢

اجباري كلية

٣

اجباري جاﻣﻌة

٢

اختياري جاﻣﻌة

ـــ

اجباري جاﻣﻌة

عدد الوحدات

٢

٢

ـــ
ـــ
٢

٣

ـــ

٣

١

٢

ـــ

ﻣجموع الوحدات ١٧ :
المرحلة اﻻولى – الفصل الدراسي الثاني

اﻻﺳم

البرﻣجةالمتقدﻣة)برﻣجة(٢
برﻣجة المواﻗع اﻻلكترونية
اللغة الﻌربية
ديمقراطية

ﻣباديء اﻻحصاء

نوع المادة

اجباري ﻗسم

عدد الوحدات

٢

٢

ـــ

٣

اجباري جاﻣﻌة

٢

ـــ

ـــ

٢

اختياري كلية

٣

ـــ

ـــ

اختياري القسم

اجباري جاﻣﻌة

٢
٢

٢

ـــ

ـــ
ـــ

٣
٢
٣

ﻣجموع الوحدات١٩ :
المرحلة الثانية الفصل الدراسي اﻻول

اﻻﺳم

نوع المادة

عدد الوحدات

ﻣنهج البحث الﻌلمﻲ

اختياري كلية

٢

ـــ

ـــ

٢

ﺗحليل عددي)(١

اجباري كلية

٢

٢

ـــ

٣

هياكل بيانات )(١

اجباري ﻗسم

٢

برﻣجة كيانية
احتسابية)(١

ﺗحليل وﺗصميم النظم

اجباري ﻗسم
اجباري ﻗسم
اجباري ﻗسم

٢

٢

٣

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

٢

٣

ﻣجموع الوحدات٢٠ :

ـــ

٣
٣
٣
٣

المرحلة الثانية – الفصل الدراسي الثاني

اﻻﺳم

نوع المادة

عدد الوحدات

احتمالية و ﻣتغيرات عشوائية

اختياري كلية

٣

ـــــ

١

براﻣجيات نظام

اجباري ﻗسم

٢

٢

ـــــ

احتسابية )(٢

اجباري ﻗسم

هياكل بيانات )(٢

اجباري ﻗسم

ﺗفاضل وﺗكاﻣل ﻣتقدم

اختياري كلية

البرﻣجة المرئية

ـــــ

٣
٢

اختياري ﻗسم

٢

٢

ﻣجموع الوحدات١٨:

٢

ـــــ

٣

٣

ـــــ

٣

ـــــ

٣

ـــــ
٢

٣
٣
٣

المرحلة الثالثة – الفصل الدراسي اﻻول

اﻻﺳم

ﻣترجمات )(١

نوع المادة

اجباري ﻗسم

٢

٢

ـــــ

٣

اجباري ﻗسم

٢

٢

ـــــ

٣

ﻗواعد بيانات )(١

اجباري ﻗسم

ﺗشفير

اختياري ﻗسم

هندﺳة براﻣجيات
ﻣباديء اﻻدارة
بحوث عمليات

عدد الوحدات

اختياري جاﻣﻌة
اختياري كلية

٢
٢
٢
٣

٢
٢

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ

٣
٣
٢
٣

المرحلة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني

اﻻﺳم

ﻣترجمات )(٢

نوع المادة

عدد الوحدات

اجباري ﻗسم

٢

٢

ـــــ

٣

ﻗواعد بيانات )(٢

اجباري ﻗسم

٢

٢

ـــــ

٣

ﻣﻌالجة اﻻشارة الرﻗمية

اختياري ﻗسم

رياضيات حاﺳوبية

اختياري كلية

ذكاء اصطناعﻲ

لغة انكليزية )(٢
نظم ﺗشغيل )(١

اجباري ﻗسم

٢

اختياري جاﻣﻌة

٢

اجباري ﻗسم

٢

٢

٢

ـــــ

ـــــ

ـــــ

٢

ـــــ

ـــــ

٢

٢

٢

٢

ﻣجموع الوحدات٢٠:

٣

٣
٣
٣

١

المرحلة الرابعة – الفصل الدراسي اﻻول

اﻻﺳم

نوع المادة

نظم ﺗشغيل )(٢

عدد الوحدات

اجباري ﻗسم

٢

٢

اجباري ﻗسم

٢

٢

شبكات الحاﺳوب

اجباري ﻗسم

نمذجة وﻣحاكاة

اختياري ﻗسم

٢

اجباري ﻗسم

ـــــ

اﻣنية الحواﺳيب

ﻣﻌالجة الصور الرﻗمية

ﻣشروع بحث ﺗخرج )(١

اختياري ﻗسم

٣

٢

ـــــ

٣

ـــــ

٣

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

٤

ـــــ

٢

٣
٢
٣

ـــــ

٢

ﻣجموع الوحدات١٦ :
المرحلة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني

اﻻﺳم

نوع المادة

ﻣختبر شبكات
الحاﺳوب

انظمة ﻣوزعة

اﻣنية الوﺳائط المتﻌددة
والشبكات
التجارة اﻻلكترونية
نظرية المﻌلوﻣات

عدد
الوحدات

اجباري ﻗسم

١

٢

ـــــ

٢

اختياري ﻗسم

٣

ـــــ

ـــــ

٣

اختياري ﻗسم

٣

ـــــ

ـــــ

٣

اختياري ﻗسم
اختياري ﻗسم

٢
٢

٢

ـــــ

ـــــ
١

٣
٢

ﻣجموع الوحدات١٥:

خطة الماجﺴتير الفصل الدراسي اﻻول
اسم التدريﺴي
اسم المادة
أ.م.د .علي هﻼل علي
شبكات حاسوب متقدم
أ.م.د .احمد حﺴين عليوي
معالجة لغات طبيعية
أ.هند رستم محمد
معالجة صور متقدمة

اسم المادة
تنقيب عن البيانات
معالجة اﻻشارة الرﻗمية
الذكاء اﻻصطناعي المتقدم

اسم التدريﺴي
أ.د.كاظم بريهي سوادي
أ.د .زاهر محﺴن حﺴين
م.د .اسعد نوري هاشم

اسم المادة
محاكاة بالحاسوب
اللغة اﻻنكليزية
خوارزميات

اسم التدريﺴي
أ.د محﺴن حﺴين المالكي
م .خالد جابر
أ.م.د .صﻼح عبد الهادي
البيرماني
م.د .فرﻗان حﺴن

خطة الماجﺴتير الفصل الدراسي الثاني
اسم التدريﺴي
اسم المادة
أ.هند رستم محمد
الرؤية بالحاسوب
أ.د.كاظم بريهي سوادي
هندسة برامجيات متقدمة
تطبيقات معالجة لغات أ.م.د .احمد حﺴين عليوي
طبيعية
م.د .اسعد نوري هاشم
Biometric

معالجات متوازية

خطة الدبلوم الفصل الدراسي اﻻول
اسم التدريﺴي
اسم المادة
أ.د.كاظم بريهي سوادي
نظم ﻗواعد بيانات متقدمة

اسم المادة
برمجة متقدمة

خوارزميات وهياكل البيانات أ.هند رستم محمد
نظم التشغيل

م.د .فرﻗان حﺴن

خطة الدبلوم الفصل الدراسي الثاني
اسم التدريﺴي
اسم المادة
أ.د.كاظم بريهي سوادي
تحليل نظم
معالجة صور
نظم التشغيل

أ.هند رستم محمد
م.د .فرﻗان حﺴن

الهيكلية اﻻدارية لقﺴم علوم الحاسوب
.١
.٢
.٣
.٤

ﻣجلﺲ ﻗسم علوم الحاﺳوب
رئيﺲ ﻗسم علوم الحاﺳوب )م .د اﺳﻌد نوري هاشم(
ﻣقرر القسم )م.م دعاء ﻣحمود بدر(
ﺳكرﺗارية القسم )حسين جميل كاظم  ،اﺳاور(

لجان القﺴم
 .١اللجنة الﻌلمية
 .٢لجنة الخطط والمناهج
 .٣لجنة الغيابات
 .٤لجنة التدريب الﻌملﻲ
 .٥لجنة ﻣشاريع بحث التخرج

المﺴائل

حلول
الماتﻼب
اللغة اﻻنكليزية

اسم المادة
خوارزميات تشفير
معالجة لغات
الرسم بالحاسوب

اسم التدريﺴي
أ.م.د .صﻼح عبد
الهادي البيرماني
باستخدام أ.د .زاهر محﺴن حﺴين
م.رويده رزاق محﺴن
اسم التدريﺴي
أ.م.د .صﻼح
الهادي البيرماني
أ.م.د .احمد حﺴين
أ.د .زاهر محﺴن حﺴين

عبد

أعضاء الهيئة التدريﺴية المتفرغون
البلد
المانح
للشهادة

التخصص
ﺗمييز انماط
علوم ﺗقنية

ت

اسم التدريﺴي

الشهادة

اللقب
العلمي

١

م .د اﺳﻌد نوري
هاشم

دكتوراه

ﻣدرس
دكتور

الﻌراق

٢

أ.د كاظم بريهﻲ
ﺳوادي الجنابﻲ

دكتوراه

اﺳتاذ
دكتور

بلغاريا

٣

أ.د زاهر ﻣحسن
حسين المالكﻲ

دكتوراه

اﺳتاذ
دكتور

اﺳتراليا

ﻣاجستير

اﺳتاذ

الﻌراق

٥

أ.م .د صﻼح
عبد الهادي
البيرﻣانﻲ

٤

أ.هند رﺳتم
ﻣحمد شﻌبان

٦

أ.م.د ابتسام نجم
عبد ﷲ علوان

٧

أ.م.د احمد
حسين عليوي

٨

م.د.ﺳﻼم حسن
ﻣحيسن

٩

م .د ﻓرﻗان حسن
صالح ربيع

١٠

م .د رشا ﺳﻌود
عبد الﻌالﻲ

١١

م.ﻓهد غالب عبد
الكاظم

١٣

م.م ﻣحمد رضا
عبد الزهرة
م.م دعاء ﻣحمود
بدر علﻲ
م.م ﻗيصر ﺳﻌد
ﻓرهود ﻣحمد
م.م ﺳيف علﻲ

١٢
١٤
١٥

م.م ﻣﻌالﻲ هاشم
حاكم جواد

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

اﺳتاذ
ﻣساعد
دكتور
اﺳتاذ
ﻣساعد
دكتور

اﺳتاذ
ﻣساعد
دكتور

السودان

أﻣنية
وخوارزﻣيات

الﻌراق

هندﺳة
ﻣيكاﺗرونكﺲ

بولندا

دكتوراه

ﻣدرس
دكتور

بولندا

دكتوراه

ﻣدرس
دكتور

الصين

دكتوراه

ﻣدرس
دكتور

الﻌراق

ﻣاجستير

ﻣدرس

اوكرانيا

ﻣاجستير

ﻣدرس

ﻣاليزيا

ﻣاجستير
ﻣاجستير
ﻣاجستير

ﻣدرس
ﻣساعد
ﻣدرس
ﻣساعد
ﻣدرس
ﻣساعد
ﻣدرس

ﻣﻌالجة اشارة
رﻗمية
الذكاء
اﻻصطناعﻲ
/ﻣﻌالجة صور

مﻼحظات
رئيﺲ ﻗسم
علوم
الحاﺳوب
عميد كلية
علوم
الحاﺳوب
والرياضيات

البﻼغة ﻓﻲ اللغة
الﻌربية
علوم حاﺳوب

ذكاء اصطناعﻲ

الﻌراق
الهند

ﺗشفير بيانات
وﻣﻌلوﻣات

نظم المﻌلوﻣات

الﻌراق

هندﺳة حاﺳوب

asaad.alshareefi@uokufa.edu.iq
kadhim.aljanabi@uokufa.edu.iq
zahir.hussain@uokufa.edu.iq
hindrustum.shaaban@uokufa.edu.iq
salah.albermany@uokufa.edu.iq
dr.alshemmary@uokufa.edu.iq

ﻣﻌالجة لغات
طبيﻌية وﺗﻌليم
الحاﺳوب
ﺗقنية المﻌلوﻣات
ﻓﻲ اﻻدارة
ﺗشغيل
انظمة
حقيقية للمﻌالجات
المتوازية
واﻻنظمةالموزعة

اﻻيميل

ahmedh.almajidy@uokufa.edu.iq
ﻣﻌاون
الﻌميداﻻداري

salam.alaugby@uokufa.edu.iq
furqan.rabee@uokufa.edu.iq
rashas.abdulaali@uokufa.edu.iq

ﻣجاز
دراﺳيا
ﻣجاز
دراﺳيا
ﻣجاز
دراﺳيا
ﻣجاز
دراﺳيا

fahadg.abdulkadhim@uokufa.edu.iq
maali.alameedi@uokufa.edu.iq
Mridha.hamoodi@uokufa.edu.iq
doaam.alsamee@uokufa.edu.iq

qaiser.farhood@uokufa.edu.iq

saif.abdulhussein@uokufa.edu.iq

١٨

ﻣرﺗضى حسن

٢٠

م.م ﻓاﺗنة طالب
شكر

١٩
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

ﻣاجستير

م.م عمار علﻲ
نﻌمة جودة

ﻣاجستير
ﻣاجستير

م.م اﻣير نﻌمان
عبد

ﻣاجستير

م.م ﻓرح عباس
عبيد حسون
م.م لمى حسين
هاﺗف ﻣنصوري
م.م علﻲ صادق
عبد الحميد
م.م شهد عادل
طاهر
م.م بشار احمد
جواد

ﻣاجستير
ﻣاجستير
ﻣاجستير
ﻣاجستير
ﻣاجستير
ﻣاجستير
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التطلعات المﺴتقبلية للقﺴم
 .١استحداث قسم تكنولوجيا المعلومات في الكلية
 .٢تطوير الخطط الدراسية والمناهج وبما يتماشى مع المستجدات الحديثة في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
 .٣استحداث مختبرات متخصصة كالشبكات والوسائط المتعددة وغيرها
 .٤العمل على تطوير الكوادر المختلفة في القسم من خﻼل الدورات التدريبية والشراكات التي يامل القسم باقامتها مع عدد
من الجامعات المرموقة
 .٥ادخال وتطوير معايير ضبط الجودة وتفعيل الموجود منها اصﻼ
 .٦تهيئة المتطلبات الﻼزمة لمبنى الكلية والقسم الجديد وتهيئته بما يتﻼئم مع التوسعات المتوقعة في القسم.
 .٧ادخال التعليم والتعلم اﻻلكتروني كاحد المفاصل الرئيسية في العمليىة التعليمية
المرافق التدريﺴية في ﻗﺴم علوم الحاسوب
القاعات التدريﺴية :
 .١خمﺲ ﻗاعات دراﺳية بسﻌة  ٦٠ – ٤٠طالبا
 .٢ﻗاعة الندوات والمؤﺗمرات بسﻌة  ١٢٠شخصا
المختبرات
 .١ﻣختبرات الحاﺳوب الشخصﻲ عدد  ٣بواﻗع  ٣٠ – ٢٥جهاز حاﺳوب
 .٢ﻣختبر الشبكات ونظم التشغيل بواﻗع  ٢٥جهاز ﻣع ﻣلحقاﺗها
 .٣ﻣختبر الدراﺳات الﻌليا وﻣشاريع التخرج
 .٤ﻣختبر اﻻنترنت والساعات الحرة
 .٥وحدة الصيانة واﻻنترنت والسيرﻓر
المكاتب
عدد كاف ﻣن ﻣكاﺗب التدريسيين والمشرﻓين واﻻداريين
المصادر اﻻخرى
يﻌتمد القسم الطرق الحديثة ﻓﻲ عرض المحاضرات حيث ﺗم ﺗأﻣين أجهزة عرض المحاضرات) (Data showوبإﻣكان
التدريسﻲ ﻣن اﺳتخداﻣها ﻓﻲ عرض المحاضرات على الطلبة داخل القاعات الدراﺳية أو ﻓﻲ المختبرات  ،كما وﻓرت الكلية خدﻣة
اﻹنترنيت ﻣع ﻣختبر ﻣتخصص لﻼنترنت.
ضمان الجودة في القﺴم
ﺗبنى القسم وﻣنذ ﺗاﺳيسه ﻓﻲ الﻌام  ٢٠٠٨المﻌايير الدولية لضمان الجودة ﻓﻲ التﻌليم الﻌالﻲ .ويﻌمل القسم حاليا على ﺗطوير ﺗلك
المﻌايير لضمان حصول الطالب على اﻓضل ﺗﻌليم .وﺗتوزع ﻣﻌايير ضبط الجودة ﻓﻲ القسم على المجاﻻت التالية
 .١ﺗوﻓير البنية التحتية المﻼئمة للقسم ﻣن ﻗاعات وﻣختبرات وﻣكاﺗب وﻣراﻓق اخرى
 .٢ﺗوﻓير الكوادر التدريسية المتخصصة
 .٣ﺗطوير الخطة الدراﺳية والمناهج وبشكل ﻣستمر
 .٤ﺗوﻓير ﻣصادر التﻌليم والتﻌلم
 .٥دعم وﻣساعدة الطلبة
 .٦اﻻس\رشاد اﻻكاديمﻲ والتربوي
 .٧التﻌليم والتﻌلم والتقييم
 .٨ادخال ﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات ﻓﻲ الﻌملية التﻌليمية
الحقوق واﻻمتيازات للطلبة:
 -١يتمتع طالب المحاﻓظات والمدن البﻌيدة بالسكن المجانﻲ ﻓﻲ اﻻﻗسام الداخلية الﻌائدة للجاﻣﻌة .
 -٢يتمتع الطالب بقانون ﻣجانية التﻌليم .
 -٣يحصل الطالب على الرعاية الصحية اﻻولية ﻣن خﻼل المستوصف الجاﻣﻌﻲ .
 -٤ﻣن حق الطالب الحصول على اﻻجازة المرضية ﻣن الجهات الصحية الرﺳمية على ان ﻻ ﺗتجاوز ثﻼثين يوﻣا وبخﻼف ذلك
يتم ﺗاجيل الطالب الى السنة الدراﺳية الﻼحقة .
 -٥يحق للطلبة ﺗاجيل السنة الدراﺳية للظروف اﻻنسانية القاهرة وبقرار ﻣن ﻣجلﺲ الكلية .
 -٦للطالب حق اﺳتﻌمال المراﻓق الﻌلمية كالمختبرات والورش والمكتبات الﻌاﻣة والتخصصية ﻓﻲ الجاﻣﻌة .
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التعليمات اﻻمتحانية
 -١على الطالب حمل هويته داخل القاعة اﻻﻣتحانية وابرازها حين الطلب ﻣنه ذلك.
 -٢ﻻ يسمح بادخال أي كتاب او ورﻗة داخل ﻗاعة اﻻﻣتحان .
 -٣على الطالب كتابة اﺳمه الثﻼثﻲ كما هو ﻣثبت ﻓﻲ القوائم الرﺳمية وصفه وﻗسمه والمادة الممتحن ﻓيها وباللغة الﻌربية
وباﺳتﻌمال ﻗلم الحبر .
 -٤يمنع الكﻼم داخل القاعة .
 -٥ﻻ يجوز ﺗمزيق أي ورﻗة ﻣن دﻓتر اﻻﻣتحان .
 -٦كاﻓة اﻻﺳتفسارات ﺗوجه الى ﻣسؤول القاعة اﻻﻣتحانية ﻓقط )المشرف( وﻻ يجوز التحدث ﻣع المراﻗبين .
 -٧ﻻ يسمح ﻻي طالب بترك ﻗاعة اﻻﻣتحان خﻼل النصف ﺳاعة اﻻولى ﻣن اﻻﻣتحان كما ﻻ يسمح ﻻي طالب دخول ﻗاعة
اﻻﻣتحان بﻌد ﺗوزيع اﻻﺳئلة .
 -٨يبقى الطالب ﻓﻲ ﻣحله عند اعﻼن المشرف انتهاء وﻗت اﻻﻣتحان حتى ﺗسلم الدﻓاﺗر اﻻﻣتحانية .
 -٩ﻻ يجوز ﻻي طالب اﻻنتقال ﻣن ﻣحله بدون اذن المشرف .
-١٠على الطلبة احضار جميع لوازﻣهم وﺗمنع اﻻﺳتﻌارة داخل القاعة اﻻﻣتحانية .
 -١١ﻻ يسمح للطالب اداء اﻻﻣتحان ﻓﻲ حالة ﻣخالفته الزي الموحد .
-١٢اذا ثبت غش الطالب او ﻣحاولة الغش ﻓﻲ أي ﻣن اﻻﻣتحانات اليوﻣية او اﻻﺳبوعية او الشهرية والفصلية النهائية يﻌتبر
راﺳبا ﻓﻲ جميع المواد لتلك السنة واذا ﺗكرر ذلك يفصل ﻣن الجاﻣﻌة ويرﻗن ﻗيده ﻣن ﺳجﻼﺗها .
 -١٣يمنع ﻣنﻌا ً باﺗا ً اصطحاب الطالب )الموبايل( الى القاعة اﻻﻣتحانية او اية اجهزة الكترونية اخرى .
 -١٤اخبار ﻣشرف القاعة ﻓﻲ حالة وجود اي ﺗلف او نقصان ﻓﻲ الدﻓتر اﻻﻣتحانﻲ او الحاجة الى دﻓتر اﻣتحانﻲ اخر.
 -١٥الحضور الى القاعة اﻻﻣتحانية ﻗبل  ١٥دﻗيقة ﻣن بدء اﻻﻣتحان
 -١٦يمنع ﺗرك القاعة اﻻﻣتحانية ﻻي ﺳبب ﻣن اﻻﺳباب
 -١٧عدم ﻣغادرة القاعة اﻻﻣتحانية اﻻ بﻌد ﻣضﻲ ﺳاعة على اﻻﻗل ﻣن بدء اﻻﻣتحان.
 -١٨التزام الهدوء التام داخل وخارج القاعة اﻻﻣتحانية.
 -١٩عدم التجمع عند ابواب القاعات اﻻﻣتحانية او ﻓﻲ الممرات القريبة ﻣنها.
 -٢٠كتابة اﻻﺳم والمﻌلوﻣات المطلوبة اﻻخرى بشكل واضح ﻓﻲ المكان المخصص لها وعدم كتابة اية ﻣﻌلوﻣات خاصة او
اشارات ﻓﻲ اوراق اﻻجابة.
 -٢١ﻻ يﻌتبر جهل النقاط اعﻼه عذرا ً للمخالفين .
.تعليمات انضباط الطلبة في مؤسﺴات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة  -١-يلتزم الطالب بما ياﺗﻲ :
اوﻻً -التقيد بالقوانين واﻻنظمة الداخلية والتﻌليمات واﻻواﻣر التﻲ ﺗصدرها وزارة التﻌليم الﻌالﻲ والبحث الﻌلمﻲ وﻣؤﺳساﺗها ) الجاﻣﻌة
 ،الهيئة  ،الكلية  ،المﻌهد (.
ثانيا ً -عدم المساس بالمﻌتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القوﻣية بسوء او ﺗﻌمد اثارة الفتن الطائفية او الﻌرﻗية او الدينية
ﻓﻌﻼ او ﻗوﻻ .
ثالثا -عدم اﻻﺳاءة الى ﺳمﻌة الوزارة او ﻣؤﺳساﺗها بالقول او الفﻌل داخلها او خارجها .
رابﻌا ً -ﺗجنب كل ﻣا يتناﻓى ﻣع السلوك الجاﻣﻌﻲ ﻣن انضباط عال واحترام لﻼدارة وهيئة التدريﺲ والموظفين وعﻼﻗات الزﻣالة
والتﻌاون بين الطلبة .
خاﻣسا -السلوك المنضبط القويم الذي ﺳيؤثر ايجابيا عليه عند التﻌيين والترشيح للبﻌثات والزﻣاﻻت الدراﺳية .
ﺳادﺳا -اﻻﻣتناع عن أي عمل ﻣن شانه اﻻخﻼل بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجاﻣﻌﻲ او المشاركة ﻓيه والتحريض عليه
او التستر على القائمين به .
ﺳابﻌا -المحاﻓظة على المستلزﻣات الدراﺳية وﻣمتلكات الجاﻣﻌة .
ثاﻣنا -عدم اﻻخﻼل بحسن ﺳيرة الدراﺳة ﻓﻲ الكلية .
ﺗاﺳﻌا -التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة .
عاشرا-ﺗجنب الدعوة الى ﻗيام ﺗنظيمات ﻣن شانها ﺗﻌمق التفرﻗة او ﻣمارﺳة أي صنف ﻣن صنوف اﻻضطهاد السياﺳﻲ او الدينﻲ او
اﻻجتماعﻲ .
حادي عشر :ﺗجنب الدعاية ﻻي حزب او ﺗنظيم ﺳياﺳﻲ او ﻣجموعة عراﻗية او ﻗوﻣية او طائفية ﺳواء كان ذلك ﻓﻲ ﺗﻌليق الصور
والﻼﻓتات والملصقات او اﻗاﻣة الندوات .
ثانﻲ عشر  :عدم دعوة شخصيات حزبية ﻻلقاء ﻣحاضرات او اﻗاﻣة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجاﻣﻌﻲ حفاظا على
الوحدة الوطنية .
المادة -٢-يﻌاﻗب الطالب بالتنبيه اذا ارﺗكب احدى المخالفات اﻻﺗية :
اوﻻ :عدم التقيد بالزي الموحد المقرر ﻓﻲ الجاﻣﻌة او الهيئة .
الخطة العلمية لقﺴم علوم الحاسوب٢٠١٩-
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ثانيا :اﻻﺳاءة الى عﻼﻗات الزﻣالة بين الطلبة او ﺗجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة -٣-يﻌاﻗب الطالب باﻻنذار اذا ارﺗكب احدى المخالفات اﻻﺗية :
اوﻻ :ﻓﻌل يستوجب المﻌاﻗبة بالتنبيه ﻣع ﺳبق ﻣﻌاﻗبته بﻌقوبة التنبيه .
ثانيا :اخﻼله بالنظام والطمانينة والسكينة ﻓﻲ الجاﻣﻌة او الهيئة او الكلية او المﻌهد .
المادة -٤-يﻌاﻗب الطالب بالفصل لمدة ) (٣٠ثﻼثين يوﻣا اذا ارﺗكب احدى المخالفات اﻻﺗية :
اوﻻ :ﻓﻌل يستوجب المﻌاﻗبة باﻻنذار ﻣع ﺳبق ﻣﻌاﻗبته بﻌقوبة اﻻنذار .
ثانيا :ﺗجاوزه بالقول على احد ﻣنتسبﻲ الجاﻣﻌة ﻣن غير اعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا  :ﻗياﻣه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسﻲء اليه داخل الكلية او المﻌهد او خارجهما .
رابﻌا  :بوضع الملصقات -داخل الحرم الجاﻣﻌﻲ – التﻲ ﺗخل بالنظام الﻌام واﻻداب .
المادة -٥-يﻌاﻗب الطالب بالفصل المؤﻗت ﻣن الجاﻣﻌة لمدة ﻻ ﺗزيد على ﺳنة دراﺳية واحدة اذا ارﺗكب احدى المخالفات اﻻﺗية :
اوﻻ:اذا ﺗكرر ارﺗكابه احد اﻻﻓﻌال المنصوص عليها ﻓﻲ المادة ) (٤ﻣن هذه التﻌليمات .
ثانيا :ﻣارس او حرض على التكتﻼت الطائفية او الﻌرﻗية او التجمﻌات الساﺳية او الحزبية داخل الحرم الجاﻣﻌﻲ .
ثالثا :اعتداءه بالفﻌل على احد ﻣنتسبﻲ الجاﻣﻌة ﻣن غير اعضاء الهيئة التدريسية .
رابﻌا :اﺳتﻌماله الﻌنف ضد زﻣﻼئه ﻣن الطلبة .
خاﻣسا :التهديد بالقيام باعمال عنف ﻣسلحة .
ﺳادﺳا :حملة السﻼح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجاﻣﻌﻲ .
ﺳابﻌا :احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا ﻓﻲ ﻣمتلكات الجاﻣﻌة او الهيئة او الكلية او المﻌهد .
ثاﻣنا :اﺳاءﺗه الى الوحدة الوطنية او المﻌتقدات الدينية .
ﺗاﺳﻌا :ﺗجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية ﻓﻲ داخل الكلية او المﻌهد او خارجها .
عاشرا :ﻻﺳاءة الى ﺳمﻌة الجاﻣﻌة او الهيئة بالقول او الفﻌل .
حادي عشر  :اخﻼله المﻌتمد بحسن ﺳير الدراﺳة .
ثانﻲ عشر  :ثبوت ارﺗكابه النصب واﻻحتيال على زﻣﻼءه الطلبة وﻣنتسبﻲ الكلية او المﻌهد .
المادة -٦-يﻌاﻗب الطالب بالفصل النهائﻲ ﻣن الكلية او المﻌهد وبقرار ﻣن الجاﻣﻌة ﻣن الجاﻣﻌة او الهيئة ويرﻗن ﻗيده اذا ارﺗكب احدى
المخالفات اﻻﺗية :
اوﻻ :ﺗكراره احدى المخالفات المنصوص عليها ﻓﻲ المادة ) (٥ﻣن هذه التﻌليمات .
ثانيا :اعتدائه بالفﻌل على احدى اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين .
ثالثا :اﺗيانه ﻓﻌل ﻣشين وﻣناف لﻼخﻼق واﻻداب الﻌاﻣة الﻌاﻣة .
رابﻌا :ﺗقديمة اية ﻣستندات او كتب او وثائق ﻣزورة ﻣع علمه بكونها ﻣزورة او كونه ﻣن المحرضين على التزوير .
خاﻣسا :ثبوت ارﺗكابه عمﻼ يخل باﻻﻣن والطمانينة داخل الحرم الجاﻣﻌﻲ او اشتراكه ﻓيه او ﻣساعدة عليه .
ﺳادﺳا :عند الحكم عليه بجناية او جنحة ﻣخلة بالشرف ﺗزيد ﻣدة ﻣحكوﻣيته ﻓيها ﻻكثر ﻣن ﺳنة .
الخدمات الطﻼبية
ﺗتوﻓر ﻓﻲ الجاﻣﻌة الخدﻣات التالية
 .١ﻣركز الحاﺳبة اﻻلكترونية
 .٢المكتبة المركزية
 .٣المﻼعب الرياضية والصاﻻت الفنية وغيرها
 .٤المصلى
 .٥اﻻنترنت
 .٦المركز الصحﻲ
 .٧الكاﻓيتيريا
 .٨اﻻﺳتنساخ والتصوير والطباعة
 .٩ﻣركز بيع الكتب والقرطاﺳية
تعليمات استخدام مختبرات الحاسوب
 -١يرجى اﻻهتمام بنظاﻓة الحاﺳبة وﺗغطيتها عند اﻻنتهاء ﻣن اﺳتخداﻣها .ويكون اﺳتخداﻣها بالشكل الذي يحاﻓظ على ﺳﻼﻣتها.
 -٢يرجى عدم إدخال الى ﻗرص  CDأو  Flashاﻻ بﻌد اخذ المواﻓقة ﻣن ﻣن ﻣسؤول المختبر ويتم عادة التأكد ﻣن خلوه ﻣن
الفيروﺳات ﻗبل اﻻﺳتخدام.
 -٣يرجى عدم اﺳتخدام أنظمة او براﻣج أخرى خارج نطاق ﻣوضوع الﻌمل.
 -٤عدم رﻣﻲ اﻷوﺳاخ او اﻷوراق المسودة التﻲ اﺳتخدﻣت لفهم الموضوع داخل المختبر .
 -٥اﻹصغاء لتﻌليمات التدريسﻲ ﻓﻲ المختبر وعدم التأخير عن ﻣواعيد دخول المختبر حسب الجدول اليوﻣﻲ والدخول للمختبر
ﻗبل دخول التدريسﻲ وﻣسؤول المختبر .
 -٦عدم الﻌبث بالتوصيﻼت الكهربائية كونها ﻣن ﻣهام ﻣشرف المختبر ﻓقط.
الخطة العلمية لقﺴم علوم الحاسوب٢٠١٩-
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مهام المرشد اﻻكاديمي

اﻻرشاد اﻻكاديمي

 .١ﺗوجيه الطالب على المواد المﻼئمة له للتسجيل.
 .٢اطﻼع الطالب على التﻌليمات والقوانين واﻻرشادات التﻲ ﺗخص الﻌملية التﻌليمية المتﻌلقة به.
 .٣ﻣتابﻌة ﺗحصيل الطالب ﻓﻲ المواد المسجلة وﻣساعدﺗه ﻓﻲ ﺗﻌظيم ﺗحصيله.
 .٤اﻗاﻣة جسور عﻼﻗات ﻣع ﻣدرﺳﻲ ﻣواد الطالب والتﻌرف ﻣن خﻼلها على ﻣايﻌترض ﺗحصيله وﻣحاولة حل المشاكل المتﻌلقة
بذلك.
 .٥شرح الخطة الدراﺳية واﻻﺳترشادية لتخصص الطالب وﺗوضيحها له،
 .٦ﺗوضيح الية اﺳتخدام الموارد التﻌليمية المتوﻓرة ﻓﻲ القسم والكلية والجاﻣﻌة كالمكتبة والمكتبة اﻻلكترونية والمختبرات
والدوائر الصحية وغيرها واﻻﺳتفادة القصوى ﻣنها.
 .٧اﻻطﻼع على المﻌوﻗات التﻲ ﺗﻌترض ﺗحصيل الطالب وﻣحاولة حلها او التوصية بحلها الى الجهات المﻌنية.
 .٨ﺗهيئة ﻣتطلبات التسجيل للطالب وﺗوجيهه.
 .٩انشاء ﻣلف اكاديمﻲ خاص بالطالب يحتوي على
 ﻣﻌلوﻣات عاﻣة عن الطالب
 الخطة الدراﺳية واﻻﺳترشادية
 ﺳجل الطالب اﻻكاديمﻲ ﻣع درجاﺗه وﻣﻌدﻻﺗه
 القرارات الصادرة بحق الطالب
 اية ﻣﻌلوﻣات اخرى ﺗخص الطالب.
 الجدول الدراﺳﻲ للطالب.
 .١٠اطﻼع الطالب على التﻌليميات المتﻌلقة بالغياب والغش والتﻌليمات اﻻﻣتحانية وغيرها.
 .١١المشاركة ﻓﻲ طرح المواد الدراﺳية التﻲ يحتاجها الطالب وﺗﻼئمه.
 .١٢ﻣناﻗشة اﻻﻣور التريوية والتﻌرف على ﻣشاكله وﻣحاولة حلها او التوصية بحلها.
 .١٣اﻗاﻣة جسور عﻼﻗة ﻣع ذوي الطالب واطﻼعهم على ﺳجل الطالب وبشكل ﻣستمر.
 .١٤المساهمة ﻓﻲ حل المشكﻼت التﻲ ﺗواجه الطالب والتوصية بحلها.
 .١٥التوصية بمساعدة الطلبة المحتاجين.
 .١٦ﺗخصيص ﺳاعات ارشادية ﻓﻲ الجدول الدراﺳﻲ للمرشد لغرض ﻣراجﻌة الطالب له.
 .١٧اﻻهتمام بالطلبة الجدد وﺗﻌريفهم بكل ﻣايتﻌلق بالﻌملية التﻌليمية.
 .١٨اطﻼع الطالب على طرق اﻻﻣتحانات المختلفة وادائها ووزن كل ﻣنها والتقويم الخاص بها وﻣا الى ذلك ﻣن اﻻﻣور التﻲ
ﺗساعد الطالب ﻓﻲ ﻓهم اليات اﻻﻣتحانات بمستوياﺗها المختلفة.

مهام لجنة اﻻرشاد اﻻكاديمي
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

ﺗهيئة ﻣتطلبات اﻹرشاد اﻷكاديمﻲ والتسجيل والسحب واﻹضاﻓة )الخطط الدراﺳية واﻻﺳترشادية ،بروشورات اﻷﻗسام،
نماذج التسجيل والسحب واﻹضاﻓة وغيرها(
ﺗهيئة ﻗوائم الطلبة ﻣع المرشد اﻷكاديمﻲ لكل ﻗسم وﺗثبيتها على أبواب المكاﺗب وﻓﻲ لوحات اﻹعﻼنات.
ﺗحديث المﻌلوﻣات ﻓﻲ لوحة اﻹرشاد اﻷكاديمﻲ.
ﺗنسيق واجراء اﺳتبيان للطلبة
التأكيد على ﺗهيئة ﻣلف اﻹرشاد اﻷكاديمﻲ لكل ﻣرشد.
ﻣناﻗشة ﻣشاكل اﻹرشاد اﻷكاديمﻲ ﻓﻲ ﻣجالﺲ اﻷﻗسام.
ﺗهيئة النماذج المطلوبة للمرشدين اﻻكاديميين واﻗتراح النماذج المطلوبة.

الخطة العلمية لقﺴم علوم الحاسوب٢٠١٩-
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الجدول الدراسي لﺴنة ٢٠١٩-٢٠١٨

جدول المختبرات للفصل اﻻول ٢٠١٩-٢٠١٨
مختبر رﻗم ٣
الثﻼثاء

وﻗت المحاضرة

اﻻحد

اﻻثنين

المحاضرة اﻻولى
8:30-10:30

المرحلة الثانيةA
برمجيات نظام عملي
د .سﻼم حﺴن

المرحلة الثالثةA
مبادئ اﻻدارة
م.م لمى

المرحلة اﻻولى B
اساسيات برمجة
عملي
د.اسعد نوري

المحاضرة الثانية
10:30-12:30

المرحلة الثانية B
برمجيات نظام ﻋملي
د .سﻼم حسن

المرحلة الثانية B
برمجة كيانية
م.م ﻋلي صادق

المرحلة الثانية A
برمجة كيانية عملي
م.م علي صادق

المرحلة الثانية A
تحليل عددي
م.م شهد عادل

المحاضرة الثالثة
12:30-2:30

المرحلة الثالثة A
بناء مترجمات ١
م.م محمد خلف

المرحلة الثالثةB
مبادئ اﻻدارة
م.م لمى

المرحلة اﻻولىA
اساسيات برمجة
ﻋملي
د.اسعد نوري

المرحلة الثانية B
تحليل ﻋددي
م.م شهد ﻋادل

الخطة العلمية لقﺴم علوم الحاسوب٢٠١٩-

اﻻربعاء

الخميس

المرحلة الثالثة B
بناء مترجمات عملي
م.م محمد خلف

المرحلة الثانية A
تحليل وتصميم نظم
م.م ابراهيم
المرحلة الثانيةB
تحليل وتصميم نظم
م.م ابراهيم
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مختبر رﻗم ٤

وﻗت المحاضرة

المحاضرة اﻻولى
8:30-10:30

اﻻحد

المرحلة الثانيةB
هياكل بيانات ١
م.م عباس فاضل

المحاضرة الثانية
10:30-12:30

المرحلة الثالثةB
بناء مترجمات ١
م.م محمد خلف

المحاضرة الثالثة
12:30-2:30

المرحلة الثانيةA
هياكل بيانات ١
م.م ﻋباس فاضل

اﻻثنين
المرحلة الثانية B
تحليل عددي عملي
م.م شهد عادل
المرحلة الثانية A
تحليل ﻋددي ﻋملي
م.م شهد ﻋادل

الثﻼثاء

المرحلة الثانية B
برمجة كيانية عملي
م.م علي صادق
المرحلة الثالثة A
هندسة برامجيات
عملي
م.م سيف علي عبد
الحﺴين
المرحلة الثالثة B
هندسة برامجيات
ﻋملي
م.م سيف ﻋلي ﻋبد
الحسين

اﻻربعاء
المرحلة اﻻولى B
مبادئ تركيب
حاسوب عملي
د .ابتﺴام الشمري
المرحلة الثالثة B
ﻗواعد بيانات ١
م.م نادية علي

الخميس
المرحلة الثالثةB
قواﻋد بيانات ١
ﻋملي
م.م نادية ﻋلي

المرحلة الثالثةA
قواﻋد بيانات ١
ﻋملي
م.م نادية ﻋلي

المرحلة الثالثة A
بناء مترجمات
عملي
م.م محمد خلف

مختبر رﻗم ٥
وﻗت المحاضرة
المحاضرة اﻻولى
8:30-10:30
المحاضرة الثانية
10:30-12:30
المحاضرة الثالثة
12:30-2:30

اﻻحد

اﻻثنين
المرحلة الثالثة B
هندسة برامجيات
م.م سيف علي عبد
الحﺴين
المرحلة الثالثة A
هندسة برامجيات
م.م سيف ﻋلي ﻋبد
الحسين

الثﻼثاء
المرحلة الثالثة A
تشفير عملي
م.م محمد رضا عبد
الزهرة
المرحلة الثالثة B
تشفير عملي
م.م محمد رضا عبد
الزهرة

الخطة العلمية لقﺴم علوم الحاسوب٢٠١٩-

اﻻربعاء

المرحلة الثالثة A
بحوث عمليات
م.م مهند
المرحلة الثالثة B
بحوث عمليات
م.م مهند

الخميس
المرحلة الثانية B
هياكل بيانات ١
ﻋملي
م.م ﻋباس فاضل
المرحلة الثانية A
هياكل بيانات ١
ﻋملي
م.م ﻋباس فاضل
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نشاطات القﺴم العلمية :
تاريخ اﻻنعقاد

اسم الورشة

٢٠١٧

اسم المحاضر

ورشة عمل حول المكتبة اﻻفتراضية
ورشة عمل حول اﻻتجاهات الحديثة في معالجة اﻻشارة
ندوة تداخل اﻻختصاصات مع علوم الحاسوب
ورشة عمل الرياضيات والحاسوب مﺴيرة واحدة
ندوة استخدام الملفات
ندوة حوسبة اللغة العربية مشاكل وحلول
ندوة التقنيات الحديثة لمعالجة الصور الطبية
ورشة عمل مواﻗع التواصل اﻻجتماعي ذات الطابع اﻻكاديمي
ورشة عمل E-Exam

٢٠١٧-١٢-٥
٢٠١٧-٣-٢٢
٢٠١٧-٤-٥
٢٠١٧-٢-٢٠
٢٠١٧-١-١٦
٢٠١٧-٥-١٥
٢٠١٧-٥-٨
٢٠١٧-٤-١٩
٢٠١٧-٣-٨

ورشة عمل اعتماد اﻻختبارات اﻻلكترونية

٢٠١٧-٣-١٥

ورشة عمل اشهار البحوث ضمن كوكل سكولر
ندوة العمل التطوعي مهمة انﺴانية واجتماعية

٢٠١٧-٥-١٧
٢٠١٧-٣-٢٣

المهندس محمد احمد عبد النبي
أ.د زاهر محﺴن حﺴين
أ.د .كاظم بريهي سوادي
أ.د زاهر محﺴن حﺴين
أ.م.د احمد حﺴين عليوي
أ.م.د احمد حﺴين عليوي
أ.عادل محمد حﺴن وأ.هند رستم محمد
م.م نبيل صالح مهدي
أ.د .كاظم بريهي – م.م لؤي محمد رضا-
مهندس اﻗدم احمد عبد الحمزة
أ.د .كاظم بريهي – م.م لؤي محمد رضا-
مهندس اﻗدم احمد عبد الحمزة
م.م نبيل صالح علي
أ.م.د .عبد الرزاق شنين الجنابي
أ.م.د عﻼء عبد الزهرة اﻻمين

ندوة دعم الﺴلم المجتمعي وسلطة القانون من خﻼل مكافحة
الجرائم بانواعها
ندوة Internet of things application
ورشة عمل نظام المقررات الطريق الى جودة التعليم
ورشة عمل العوامل المﺴاعدة في تطوير اداء الموظفين
ورشة عمل مواصفات الرسالة العلمية
ندوة المﺴتجدات في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

٢٠١٨-٣-٧

الرائد الحقوﻗي مقداد ميري حﺴن الموسوي

22-4-2018
٢٠١٨-٥-١٥
٢٠١٨-٧-٢٤
٢٠١٨-٩-١٢
٢٠١٨-٤-١

أ.د عﻼء حﺴين الحمامي
أ.د .كاظم بريهي
مصطفى طاهر حبيب العيداني
م.م اﻻء عبد الحﺴين
أ.د.وسام بهية
أ.م.د .مهدي عبادي
مهندس علي فائق علي
م.م محمد فاخر جابر
المدرس ﻗاسم هيال رسن
أ.م.د جواد كاظم سميﺴم
أ.م.د احمد حﺴين الفتﻼوي
م .محمد جاسم محمد
م.م سيف علي عبد الحﺴين
أ.د .زاهر محﺴن حﺴين
أ.د .صﻼح البيرماني
م.م لؤي محمد رضا
م.د .سﻼم حﺴن محيﺴن

٢٠١٨

ورشة عمل كيفية تثبيت  DOIعلى البحوث المنشورة
ندوة اللجان التحقيقية في ﻗانون انضباط موظفي الدولة النافذ
ورشة عمل بغية التعرف باهمية اﻻستثمار في مجال الخدمة
والجباية لخدمة القطاع الكهربائي

٢٠١٨-٧-٣
٢٠١٨-٥-١٧
٢٠١٨-١-٨

ورشة عمل Open Data Application
ورشة عمل معالجة اﻻشارة الرﻗمية وتطبيقاتها في التطبيقات
الحاسوبية
ورشة عمل الهكر واساليبه

٢٠١٨-٤-٢٥
٢٠١٨-٤-١٥
٢٠١٨-٥-٢٠

ورشة عمل كيفية اﻻستفادة القصوى من تطبيق المودل

٢٠١٨-٢-٢٨
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اصدارات ومنشورات القﺴم
دليل مشاريع التخرج
مشروع بحث التخرج
Graduation Research Project
مقدمة
ﻣشروع بحث التخرج عبارة عن ﻣقرر بثﻼث وحدات دراﺳية يدرﺳه الطالب بﻌد اجتيازه  ١٠٠وحدة دراﺳية ﻣن خطته الدراﺳية
واجتياز التدريب الﻌملﻲ ،حيث ينجز الطالب ﻓيه ﻣشروعا )يفضل أن يكون ﺗطبيقيا( ﻓﻲ إحدى المجاﻻت المﻌرﻓية الخاصة بﻌلوم
الحاﺳوب وﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات ويقدم عمله ﻣن خﻼل وثيقة بصياغة ﻣحددة إضاﻓة إلى ﺗقديمه نسخة ﻣن البرناﻣج على ﻗرص .CD
أهداف مشروع بحث التخرج
 .١ﺗﻌريف الطالب باﻵلية الرصينة ﻻنجاز ﻣشروع ﻣحدد ﻓﻲ ﻣجال الحاﺳوب وﺗكنولوجيا ونظم المﻌلوﻣات.
 .٢عكﺲ ﻣا ﺗﻌلمه الطالب خﻼل دراﺳته اﻷكاديمية ﻻنجاز ﻣشروعه وﺗسخير المﻌلوﻣات النظرية والتطبيقية ﻻنجازه.
 .٣ﺗمكين الطالب ﻣن الﻌمل ضمن ﻓريق عمل ﻣتكاﻣل.
 .٤يمكن الطالب ﻣن إعداد وﺗصميم وكتابة وثيقة المشروع بشكل نموذجﻲ.
 .٥يمكن الطالب ﻣن ﻣهارات إعداد عرض  Seminarﻓﻲ ﻣجال بحثه.
 .٦اﻻطﻼع والتمكن ﻣن ﻣتطلبات ﺳوق الﻌمل ﻓﻲ ﻣجال الحاﺳوب وﺗكنولوجيا المﻌلوﻣات.
مجاﻻت انجاز مشروع البحث
يجب ان يحقق ﻣشروع البحث أهداف ﻗسم علوم الحاﺳوب لكﻲ يتمكن ﻣن الحصول على ﻓرصة عمل ﻣﻼئمة ﻓﻲ ﻣجال ﺗخصصه
.وﺗقع المجاﻻت ﻓﻲ الحقول التالية:
 -١ﺗحليل وﺗصميم وبناء النظم.
 -٢ﺗصميم وﺗطوير وبناء ﻣواﻗع اﻻنترنت.
 -٣ﺗطوير النظم الحاﺳوبية المختلفة.
 -٤اﺳتخدام البرﻣجيات المختلفة واﻷدوات المتوﻓرة ﻻنجاز نظام ﻣﻌلوﻣاﺗﻲ .
 -٥ﺗطوير وبناء نظم التجارة اﻻلكترونية والتسويق اﻻلكترونﻲ والتﻌليم اﻻلكترونﻲ وغيرها.
 -٦بناء وإدارة وﺗطوير شبكات حاﺳوبية ﻣتخصصة .
 -٧دراﺳة وﺗطوير ﻣجاﻻت نظرية ﻣحددة وﺗطبيقها .
 -٨التطبيقات المختلفة ﻓﻲ ﻣجال اﻷﻣنية والوﺳائط المتﻌددة والرﺳوم الحاﺳوبية وبناء أدوات هندﺳة البرﻣجيات المختلفة
 -٩ﻓﻲ أي ﻣجال خاص بالذكاء الصناعﻲ ﻣنها الشبكات الﻌصبية ،اﻷنظمة الخبيرة ،الخوارزﻣيات الجينية ،ﻣﻌالجة الصور.
 .١٠ﺗحليل هياكل البيانات او ﺗصميم هذه الهياكل باعتماد آلية ﻣتطورة.
 .١١ﻣجال التطبيقات الحديثة باﺳتخدام الحاﺳوب.
 .١٢الرﺳم بالحاﺳوب
 .١٣أخرى..
آلية طرح واختيار مشروع بحث التخرج
 -١يتم ﺗقديم ﻣشاريع بحوث التخرج )ﻣقترحات( ﺗشتمل على الﻌنوان،الهدف،وصف ﻣختصر،الجهات المستفيدة ،المتطلبات
المادية والبرﻣجية والجدول الزﻣنﻲ ألتنفيذي للمشروع )وحسب نموذج رﻗم  (١ﻣن ﻗبل أعضاء هيئة التدريﺲ ﻓﻲ الفصل
الدراﺳﻲ السابق ﻻنجاز المشاريع ﻣن ﻗبل الطلبة  ،كما ويتم ﻗبول ﻣقترحات ﻣشاريع البحوث المقدﻣة ﻣن الطلبة وﺗﻌرض
على اللجنة الﻌلمية للمصادﻗة عليها وإعﻼنها إلى الطلبة لﻼختيار.
 -٢يتم ﺗقسيم الطلبة إلى ﻣجموعات بواﻗع ) (٣ – ٢طلبة ﻻنجاز ﻣشروع بحثﻲ.
 -٣يتم اختيار ﻣشروع التخرج ﻣن ﻗبل الطلبة حسب نموذج رﻗم  ،٢وﺗتولى لجنة ﻣشاريع التخرج ﺗنظيم عملية ﺗوزيع الطلبة.
 -٤يتم ﺗثبيت وﺗوزيع المشاريع على الطلبة ﻓﻲ الﻌطلة الصيفية )أو الفصل الدراﺳﻲ السابق لتسجيله ﻣن ﻗبل الطالب( ليتسنى
للطلبة اﺳتغﻼل الفترة الممنوحة لهم بواﻗع ثﻼثة ﻣشاريع كحد أعلى لكل عضو هيئة ﺗدريﺲ )ﻣشروع بحث التخرج يﻌادل
وحدة دراﺳية واحدة للمشرف( .ويتم ﺗثبيته للتسجيل خﻼل اﻷﺳبوع الدراﺳﻲ اﻷول.
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وثيقة المشروع
ﺗكتب وثيقة المشروع باللغة اﻻنكليزية وﺗشتمل على:

١. Abstract
٢. Table of Contents
٣. Introduction
٤. System Background
٥. Analysis
٦. Design
٧. Implementation
٨. Testing
٩. Examples
١٠. Results and conclusions and future work
١١. References
١٢. Tables
١٣. Figures
١٤. Appendices

ويجب ان يكون غﻼف الوثيقة ﻣن النوع السميك ويحتوي على ﻣﻌلوﻣات الجاﻣﻌة والكلية والقسم وعنوان المشروع وأﺳماء الطلبة
والمشرف وحسب النموذج المرﻓق.
تقييم المشاريع
يتم ﺗقييم ﻣشاريع بحوث التخرج على النحو التالﻲ:
 %٤٠ .١المشرف
 %٢٠ .٢الوثيقة )يتم ﺗقييمها ﻣن ﻗبل لجنة المناﻗشة(
 %٤٠ .٣لجنة المناﻗشة
يتولى الطلبة ﺗقديم عرض  Seminarعن التقدم الحاصل ﻓﻲ انجاز النظام خﻼل اﻷﺳبوع السادس لبدء الفصل الدراﺳﻲ.
كما و يتولى الطلبة ﺗقديم ثﻼث نسخ ورﻗية أولية إلى لجنة المشاريع خﻼل اﻷﺳبوع  ١٤والتﻲ ﺗتولى بدورها ﺗحويلها إلى أعضاء لجنة
المناﻗشة .كما ويتولى الطلبة ﺗقديم ثﻼث نسخ نهائية وحسب النموذج المﻌتمد بﻌد إجراء المناﻗشة وخﻼل الفترة التﻲ ﺗحدد ﻣن ﻗبل لجنة
المناﻗشة.
الجدول الزمني لتﺴجيل وانجاز ومناﻗشة مشروع البحث
 .١اﻷﺳبوع الدراﺳﻲ اﻷول  :اﻻنتهاء ﻣن التسجيل
 .٢اﻷﺳبوع السادس :ﺗقديم الطلبة لﻌرض ٍSeminar
 .٣اﻷﺳبوع  :١٤ﺗقديم ثﻼث نسخ أولية إلى لجنة المشاريع
 .٤اﻷﺳبوع  :١٥إجراء المناﻗشة النهائية للمشروع
 .٥اﻷﺳبوع  ١٧ – ١٦ﺗسليم الوثيقة النهائية بأربع نسخ
إدارة وتنظيم مشاريع بحوث التخرج
يتم ﺗشكيل لجنة المشاريع على ﻣستوى القسم والكلية ﻓﻲ بداية الﻌام الدراﺳﻲ وﺗتولى لجنة المشاريع ﻓﻲ القسم المهام التالية:
 .١إصدار ﻗوائم ﻣشاريع بحوث التخرج وإعﻼنها
 .٢ﺗوزيع المشاريع على ﻣجموعات الطلبة
 .٣إصدار التﻌليمات والتوصيات المتﻌلقة بالمشاريع
 .٤ﺗوﻓير احتياجات الطلبة المتﻌلقة بالمشاريع
 .٥ﺗنظيم عروض الطلبة Seminars
 .٦التنسيق ﻣع المشرﻓين ورﻓع التوصيات المتﻌلقة بانجاز المشاريع
 .٧ﺗنظيم لجان المناﻗشات وﺗنظيم ﻗوائم الدرجات النهائية
 .٨أية أﻣور أخرى ﺗتﻌلق بمشاريع بحوث الطلبة
كما وﺗتولى اللجنة الﻌلمية ﻓﻲ القسم المصادﻗة على ﻣشاريع بحوث التخرج المطروحة للطلبة.
الخطة العلمية لقﺴم علوم الحاسوب٢٠١٩-
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١ نموذج رﻗم
طرح ﻣشروع بحث التخرج

Graduation Research Project Proposal
Title:
Aims and Objectives:
Brief Description:
Software and Hardware Requirements:
Prerequisite:
Time Schedule (Using Gantt Chart)
Company or Organization name (if applicable):
Supervisor name

Signature and date
٢ نموذج رﻗم
نموذج التسجيل على ﻣشروع بحث التخرج
Graduation Research Project Registration Form

توﻗيع المشرف

22

اسم المشرف

الطلبة اسم المشروع
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ﻗرار لجنة المشاريع:
اﺳم وﺗوﻗيع رئيﺲ اللجنة

رئيﺲ ﻗسم علوم الحاﺳوب

نموذج رﻗم ٣
لجنة ﻣناﻗشة ﻣشروع بحث التخرج
Graduation Research Project Discussion Committee
الفقرة

الدرجة

ﻓكرة المشروع
اﻻنجاز
التقديم والﻌرض
المناﻗشة
وإجابات الطلبة

%٨
%١٢
%١٠
%١٠

المجموع

%٤٠

عضو لجنة المناﻗشة

التقييم
اﺳم الطالب:

اﺳم الطالب:

اﺳم الطالب:

رئيﺲ لجنة المناﻗشة

عضو لجنة المناﻗشة
رئيﺲ ﻗسم علوم الحاﺳوب

نموذج رﻗم ٤
ﺗقييم وثيقة ﻣشروع بحث التخرج

Graduation Research Project Document

الدرجة
الفقرة
ﺗنظيم الوثيقة
%٥
السﻼﻣة اللغوية
%٤
ﺗنظيم المصادر واﻻشكال والجداول
%٥
التمهيد،
الملخص،
النتائج%٦ ،
اﻻﺳتنتاجات ،واﻻعمال المستقبلية
والمﻼحق
المجموع

التقييم

%٢٠

ﻣﻼحظة :ﺗقيم الوثيقة بشكل ﻣوحد لجميع اعضاء المجموعة ﻣن الطلبة
عضو لجنة المناﻗشة

رئيﺲ لجنة المناﻗشة

عضو لجنة المناﻗشة
رئيﺲ ﻗسم علوم الحاﺳوب
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نموذج رﻗم ٥
ﺗقييم ﻣشرف المشروع للطلبة
الفقرة

Supervisor Evaluation Form
الدرجة
بتوجيهات %١٠

اﻻلتزام
المشرف
حضور اللقاءات
%١٠
المشاركة ﻓﻲ انجاز %٢٠
المشروع
المجموع

التقييم
اﺳم الطالب:

اﺳم الطالب:

اﺳم الطالب:

%٤٠

ﻣﻼحظات وﺗوصيات المشرف
رئيﺲ ﻗسم علوم الحاﺳوب

اﺳم المشرف والتوﻗيع
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غﻼف وثيقة مشروع بحث التخرج

Ministry of Higher Education and
Scientific Research
University of Kufa
Faculty of Computer Science
and Mathematics

Department of Computer Science
Graduation Research Project

Title:
Students:
Supervisor

Year
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دليل التدريب العملي:

وزارة التﻌليم الﻌالﻲ والبحث الﻌلمﻲ
جاﻣﻌة الكوﻓة
كلية علوم الحاﺳوب و الرياضيات

ﻗسم علوم الحاﺳوب
دليل التدريب الﻌملﻲ

٢٠١٩
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التدريب العملي
يقصد بالتدريب الﻌملﻲ الممارﺳة الميدانية ﻓﻲ ﻣواﻗع الﻌمل للقطاعين الﻌام والخاص للجهات ذات الﻌﻼﻗة بالحاﺳوب وﺗكنولوجيا
المﻌلوﻣات .يهدف التدريب إلى ﺗﻌريف الطالب بمتطلبات ﺳوق الﻌمل وربط ﻣا ﺗﻌلمه ﻓﻲ المجال اﻷكاديمﻲ بالجانب الﻌملﻲ التطبيقﻲ.
شهر واحد على اﻷﻗل بواﻗع  ٦ﺳاعات يوﻣيا ﺗتم خﻼل الفصل الصيفﻲ للسنة الثالثة بﻌد اجتياز الطالب ﻣا ﻻ يقل عن  ٩٠ﻓترة التدريب:
وحدة دراﺳية ﻣن خطته الدراﺳية.
مجاﻻت التدريب
 البرﻣجة ﻗواعد البيانات وإدارﺗها اﻻنترنت والويب النظم الحاﺳوبية المختلفة)ﺗحليل ،ﺗطوير،وغيرها( شبكات الحاﺳوب الصيانة والتطوير اﺳتخدام البراﻣجيات المختلفة ﻣجاﻻت الذكاء الصناعﻲ اخرىمراحل التدريب
 -١يتم انجاز ﻣتطلبات المباشرة بالتدريب الﻌملﻲ خﻼل الفصل السابق للفترة المقررة للتدريب.
 -٢يتولى الطالب المشمول بالتدريب الحصول على المواﻓقة الخطية ﻣن الجهات ذات الﻌﻼﻗة التﻲ يرغب بالتدريب ﻓيها حيث ﺗقدم
المواﻓقة إلى القسم المﻌنﻲ حيث ﺗتولى لجنة التدريب الﻌملﻲ ﺗقييم جهة التدريب وصﻼحيتها.
 -٣ﺗتم ﻣفاﺗحة جهة التدريب خطيا ﻣن خﻼل نموذج رﻗم ) (١للحصول على المواﻓقة النهائية للتدريب.
 -٤ﺗتولى الجهة المدربة ﺗﻌبئة نموذج رﻗم) (٢لتقييم الطالب بﻌد انتهاء ﻓترة التدريب .
 -٥يتولى الطالب المتدرب ﺗقديم ﺗقرير خطﻲ بالتدريب يتضمن المجاﻻت التﻲ ﺗم التدريب عليها.
 -٦يتم إجراء اﻣتحان شفهﻲ للطالب لمناﻗشته ﻓﻲ المجاﻻت التدريبية التﻲ ﺗدرب عليها.
 -٧يحصل الطالب على درجة ﻣستوﻓﻲ حيث يتم ﺗوزيع التقييم على النحو التالﻲ:
ﺗقييم جهة التدريب
أ%٥٠ -
التقرير
ب%٢٥ -
المناﻗشة
ج%٢٥ -
 -٨يطالب الطالب بإعادة التدريب ﻓﻲ حالة عدم حصوله على درجة المستوﻓﻲ.
 -٩يتولى القسم ﺗسمية ﻣشرف واحد لكل  ١٥طالبا لمتابﻌة التدريب ﻣن خﻼل زيارات الموﻗع.

وزارة التﻌليم الﻌالﻲ والبحث الﻌلمﻲ
جامعـــــــــــة الكوفة
كلية علوم الحاﺳوب و الرياضيات
ﻗسم علوم الحاﺳوب
نموذج التدريب الﻌملﻲ رﻗم)(١

السيد..........................................المحترم.
ﺗود كلية الرياضيات وعلوم الحاﺳوب /جاﻣﻌة الكوﻓة أن ﺗﻌبر عن واﻓر شكرها وﺗقديرها للتﻌاون الجاد والمتميز بين كليتنا ودائرﺗكم
ونود أن ﺗتفضلوا بتﻌبئة النموذج المرﻓق وإعادﺗه إلينا .
ﻣع التقدير
اﺳم الطالب ............... ....................:القسم....................:
جهة التدريب ........................:اﺳم المسؤول عن التدريب................:
ﻓترة التدريب:ﻣن ................إلى ................
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ﻣجاﻻت التدريب:
الرجاء وضع عﻼﻣة √ على اﻻختيار المﻼئم:
 -١البرﻣجة
 -٢ﻗواعد البيانات وإدارﺗها
 -٣اﻻنترنت والويب
 -٤النظم الحاﺳوبية)ﺗحليل،ﺗطوير(..،
 -٥الشبكات
 -٦صيانة الحواﺳيب وﺗطويرها
 -٧اﺳتخدام البراﻣجيات المختلفة
 -٨التدريب
 -٩الذكاء الصناعﻲ
 -١٠اخرى
اﺳم وﺗوﻗيع ﻣدير الدائرة

اﺳم وﺗوﻗيع المدرب
البريد اﻻلكترونﻲ:

وزارة التﻌليم الﻌالﻲ والبحث الﻌلمﻲ
جامعـــــــــــة الكوفة
كلية علوم الحاﺳوب و الرياضيات
ﻗسم(٢علوم الحاﺳوب
نموذج رﻗم )
ﺗقييم الطالب المتدرب

اﺳم الطالب................................:
اﺳم جهة التدريب.........................:
الﻌنوان.....................................:
ﻓترة التدريب..............................:
ت
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

المدرب الفترة ﻣن الى

ﻣجال التدريب

ﺗقييم الطالب %١٠٠

نشاطات المتدرب لدعم عمل المؤﺳسة )ﺗﻌبأ ﻣن ﻗبل جهة التدريب(:
ﻣﻼحظات ورأي المدرب:
اﺳم وﺗوﻗيع المدرب

اﺳم وﺗوﻗيع المسؤول المباشر
الخطة العلمية لقﺴم علوم الحاسوب٢٠١٩-
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دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب

ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻨﻴﺎ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل زﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻤﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﺎﺳﻮب وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺮر ﻣﻦ اﻷﺟﻮاء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﻮاء

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ وﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ وﻃﺮق اﻻﺳﺘﻔـﺎدة ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ.

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ /ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب /ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق – اﻟﻨﺠﻒ اﻻﺷﺮف – اﻟﻜﻮﻓﺔ – ص.ب٢١ .
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
www.mathcomp.uokufa.edu.iq/
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
mathcomp@uokufa.edu.iq

الخطة العلمية لقﺴم علوم الحاسوب٢٠١٩-
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وزارة التعل م العالي والبـحث العلمي

ج ــــهاز اﻹشـــــراف والتقـــو م العلــمي

دائرة ضمان الجودة واﻻعتماد اﻷكاد مي

استمارة وصف الﱪ مج اﻷكادﳝي للكليات واﳌعاهد

الجامعة  :جامعة الكوفة
الكلية /المعهد :كلية علوم الحاسوب والرياضيات
القﺴم العلمي  :علوم الحاسوب
تاريخ ملء الملف ٢٠١٨-٤-٢٣ :
التوﻗيع :
اسم المعاون العلمي :
التاريخ :

التوﻗيع :
اسم رئيس القﺴم :
التاريخ :

دﻗـق الملف من ﻗبل
شعبة ضمان الجودة واﻷداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واﻷداء الجامعي:
التاريخ
التوﻗيع

مصادﻗة الﺴيد العميد

الخطة العلمية لقﺴم علوم الحاسوب٢٠١٩-
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وصف البرنامج اﻷكاديمي
يوفر وصف البرنامج اﻷكاديمي هذا ايجازا ً مقتضيا ً ﻷهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوﻗعة
 ويصاحبه. من الطالب تحقيقها مبرهنا ً عما إذا كان ﻗد حقق اﻻستفادة القصوى من الفرص المتاحة
وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
جاﻣﻌة الكوﻓة
علوم الحاﺳوب
جاﻣﻌة الكوﻓة
بكلوريوس علوم الحاﺳوب
ﻓصلﻲ

 المؤﺳسة التﻌليمية.١
 المركز/  القسم الﻌلمﻲ.٢

 اﺳم البرناﻣج اﻷكاديمﻲ او.٣
المهنﻲ
 اﺳم الشهادة النهائية.٤
:  النظام الدراﺳﻲ.٥
أخرى/ ﻣقررات/ ﺳنوي
 برناﻣج اﻻعتماد المﻌتمد.٦

 المؤثرات الخارجية اﻷخرى.٧

 ﺗاريخ إعداد الوصف.٨

 أهداف البرناﻣج اﻷكاديمﻲ.٩

The Department offers the degree of BSc in Computer Science (in 4 years).

١. Enable you to develop your capacity to learn and participate in society as competent
professionals
٢. Prepare you for the world of work and develop self-confidence and problem solving
abilities;
٣. Develop among students the awareness of the social, organizational, and professional
context in which you will be working;
٤. Be a graduate who will be able to contribute to and take active part in a variety of
industrial, commercial, and academic activities;
٥. Be a graduate who exhibits a range of broad based skills and activities related to Computer
Science;
٦. Be a graduate who can adapt to changing technology and have the ability to recognize
technological and human trends;
٧. Be a graduate who meets the industry standard in Computer Science and have experience
in the use of general tools and technologies used in the design and implementation of
software;
٨. Provide different study opportunities, which are comparable with national, and
international academic qualifications;
٩. Engender among students the spirit of research and enquiry through suitable mechanism
such as departmental research;
١٠. To develop transferable skills such as verbal and written communication, teamwork
leadership, etc.
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 ﻣخرجات البرناﻣج المطلوبة وطرائق التﻌليم والتﻌلم والتقييم.١٠
 اﻻهداف المﻌرﻓية-أ

١أ- Know and understand the essential mathematics relevant to Computer Science.

٢أ-Understand and apply a wide range of principles and tools available to the software

developer, such as design methodologies, choice of algorithm, language, software libraries
and user interface techniques.

٣أ- Know and understand the principles of various current applications and research areas of the
subject including artificial intelligence, databases, software engineering, net-centric, internet
technology, multimedia systems, and distributed systems.

٤أ-Know and understand a wide range of software and hardware used in development of
computer systems.

٥أ-Recognize the professional and ethical responsibilities of the practicing computer

professional including understanding the need for quality, security, and computer ethics.

ب – اﻷهداف المهاراﺗية الخاصة بالبرناﻣج

B1) analyze a wide range of problems and provide solutions related to the design and
construction of computer systems through suitable algorithms, structures, diagrams, and
other appropriate methods.
B2) identify a range of solutions and critically evaluate them and justify proposed design
solutions.
B3) design and implement practical software systems.
B4) practice self-learning by using the e-courses.

طرائق التﻌليم والتﻌلم
Duration: 15 weeks, 60 hours in total
Lectures: 30 hour, 2 per week

Laboratories: 30 hours, 2 per week

.  اﻷهداف الوجدانية والقيمية-ج

١ ج- Be able to design a database as free-standing applications .
٢ج-Be able to invoke the database applications with the World-Wide Web browser

طرائق التﻌليم والتﻌلم
Lectures
Practical applications
Solving exercises
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د -المهارات الﻌاﻣة والتأهيلية المنقولة )المهارات اﻷخرى المتﻌلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصﻲ(.
Be able to work effectively with others

طرائق التﻌليم والتﻌلم
Lectures
Practical applications
Solving exercises

الخطة العلمية لقﺴم علوم الحاسوب٢٠١٩-
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مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
الﺴنة /
المﺴتوى

الﺴنة
اﻷولى
الفصل
اﻷول

رمز
المقرر

اسم المقرر

مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

أساسي
أم اختياري

اساسيات البرمجة اجباري ﻗﺴم
)برمجة(١
مباديء تركيب اجباري ﻗﺴم
الحاسوب
اجباري كلية
تفاضل وتكامل
)(١
اجباري كلية
هياكل متقطعة
)(١
اجباري
حقوق اﻻنﺴان
جامعة
اجباري
لغة انكليزبة )(١
جامعة
اختياري
تربية رياضية
جامعة

أ١

أ٢

أ٣

أ٤

٥أ

٦أ

٧أ

٨أ

ب١

ب٢

ب٣

ب٤

ج١

ج٢

ج٣

ج٤

المهارات العامة
والتأهيلية المنقولة)
المهارات اﻷخرى
المتعلقة بقابلية
التوظيف والتطور
الشخصي(
د ١د ٢د ٣د٤



















































اﻷهداف المعرفية

اﻷهداف الوجدانية
والقيمية

اﻷهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

دليل ﻗﺴم علوم الحاسوب ٢٠١٩-٢٠١٨
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منهج البحث
العلمي
برمجة كيانية

الﺴنة
الثانية
الفصل
اﻷول

تحليل عددي )(١

معمارية الحاسوب اجباري ﻗﺴم



تحليل و تصميم
النظام
مترجمات )(١

الﺴنة
الرابعة
الفصل
اﻷول

اجباري ﻗﺴم
اجباري ﻗﺴم
اجباري ﻗﺴم
اجباري ﻗﺴم

ﻗواعد بيانات )(١

اجباري ﻗﺴم

تشفير

اختياري
ﻗﺴم
اختياري
جامعة
اختياري
كلية
اجباري ﻗﺴم

هندسة برامجيات
مباديء اﻻدارة

ح
٤٤١
ح
٣٤١
ح
٤٣٢
ص
٤١٥





اجباري كلية

هياكل بيانات )(١

الفصل
اﻷول







احتﺴابية )(١

الﺴنة
الثالثة

اختياري
كلية
اجباري ﻗﺴم

بحوث عمليات
مبادى نظم تشغيل
اتصاﻻت وشبكات
الحاسوب
مﺴتودعات
البيانات
نظرية المعلومات

اجباري ﻗﺴم

































































































































































اجباري ﻗﺴم
اختياري
ﻗﺴم

اجباري كلية
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الﺴنة
اﻷولى

الفصل
الثاني

البرمجة المتقدمة
)برمجة(٢
التصميم المنطقي
لغة عربية

ديمقراطية
مباديء اﻻحصاء
هياكل متقطعة
)(٢
برمجة المواﻗع
اﻻلكترونية

الﺴنة
الثانية

الفصل
الثاني

الﺴنة
الثالثة

الفصل

اجباري ﻗﺴم
اجباري ﻗﺴم

اجباري
جامعة
اجباري
جامعة
اختياري
كلية
اجباري كلية
اختياري
ﻗﺴم
اختياري
كلية



















































احتمالية و
متغيرات عشوائية
اجباري ﻗﺴم
احتﺴابية )(٢



اجباري ﻗﺴم

برامجيات نظام

هياكل بيانات )(٢
البرمجة المرئية
تفاضل وتكامل
متقدم
مترجمات )(٢

ذكاء اصطناعي

ﻗواعد بيانات )(٢

اجباري ﻗﺴم
اختياري
ﻗﺴم
اختياري
كلية
اجباري ﻗﺴم
اجباري ﻗﺴم
اجباري
ﻗﺴم
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الثاني

لغة انكليزية )(٢

اختياري
جامعة
اختياري
ﻗﺴم
اجباري ﻗﺴم

ر٢٧٧
ح
نظم تشغيل متقدم
٤٤٣
ح
امنية الشبكات
والبيانات
٤٦٣
ح
التجارة
اﻻلكترونية
٤٦٢
ح
مشروع بحث
تخرج )(٢
٤٩٢

اخياري كلية

معالجة اﻻشارة
الرﻗمية
نظم تشغيل )(١
رياضيات
حاسوبية

الﺴنة
الرابعة

الفصل
الثاني

دوال خاصة

اختياري
كلية

اختياري ﻗﺴم
































































اجباري ﻗﺴم
اجباري ﻗﺴم











اجباري ﻗﺴم
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التقويم الجاﻣﻌﻲ للسنة الدراﺳية ٢٠١٩-٢٠١٨

ﺗفاصيل ﻣواعيد السنة الدراﺳية

اليوم

ﻣواعيد بدء وانتهاء الفصل الدراﺳﻲ اﻷول

اﻻثنين

ﻣواعيد بدء وانتهاء :
 اﻻمتحانات النصف سنوية للكليات والمعاهدالتي تتبع النظام السنوي
اﻻﻣتحانات النهائية للفصل الدراﺳﻲ اﻷولللكليات والمﻌاهد التﻲ ﺗتبع النظام الفصلﻲ .
ﻣواعيد بدء وانتهاء الﻌطلة الربيﻌية

التاريخ

٢٠١٩/١/١٢-٢٠١٨/١٠/١

أﺳبوع ﺗﻌويضﻲ

المدة المحددة
 ١٥أﺳبوع

المﻼحظات
----

اﻷحد

٢٠١٩/٢/٢ – ٢٠١٩/١/٢٠

أﺳبوعان

----

اﻷحد

٢٠١٩/٢/١٦-٢٠١٩/٢/٣

أﺳبوعان

----

ﻣواعيد بدء وانتهاء الفصل الدراﺳﻲ الثانﻲ

اﻷحد

٢٠١٩/٦/١-٢٠١٩/٢/١٧

 ١٥أﺳبوع

----

بﻌد انتهاء المدة المحددة للفصل الدراﺳﻲ الثانﻲ ﻣن السنة الدراﺳية ﺳيصادف أﺳبوع عيد الفطر المبارك ويترك للجاﻣﻌة اﻻﺳتفادة
ﻣن أيام اﻷﺳبوع عدا أيام الﻌيد ﻓﻲ بدء اﻻﻣتحانات
ﻣواعيد بدء:
اﻻﻣتحانات النهائية للدور اﻷول للكلياتوالمﻌاهد التﻲ ﺗتبع النظام السنوي .
 اﻻﻣتحانات النهائية للفصل الدراﺳﻲ الثانﻲللكليات والمﻌاهد التﻲ ﺗتبع النظام الفصلﻲ .

اﻷحد

٢٠١٩/٦/٩

----

ﻣراعاة عدم ﺗداخلها
ﻣع اﻣتحانات طلبة
اﻹعدادية

ﻣوعد بدء الﻌطلة الصيفية

اﻻثنين

٢٠١٩/٧/١

شهران

----

اﻻثنين

٢٠١٩/٨/٣١ -٢٠١٩/٧/١

----

----

ﻣواعيد التدريب الصيفﻲ لطلبة الكليات
والمﻌاهد المشمولة به وحسب المدة المﻌتمدة
ﻓﻲ التﻌليمات الخاصة بالتدريب الصيفﻲ

يترك بدئها للجاﻣﻌة
ﻓﻲ حال ﺗداخلت ﻣع
اﻣتحانات طلبة
اﻹعدادية على أن
---٢٠١٩/٩/١
اﻷحد
ﻣوعد بدء اﻣتحانات الدور الثانﻲ
ﺗكتمل اﻻﻣتحانات
وﻣوﻗف الطلبة ﻗبل
بدء السنة الدراﺳية
الجديدة.
 أﻣا بالنسبة لطلبة المرحلة اﻷولى ﻓيتم ﺗﻌويض النقص ﻓﻲ الفصل الدراﺳﻲ اﻷول باﻻﺳتفادة ﻣن الﻌطلة
الربيﻌية )ﻻﺳبوع واحد(ودوام أيام السبت إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

دليل ﻗﺴم علوم الحاسوب ٢٠١٩-٢٠١٨

٣٨

