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  . وبالنيابة عن جميع كوادر القسم ارحب بجميع الطلبة والضيوفالبداية،  في

وهو  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل العام الجامعي الكوفةفي جامعِة  كليِّة علوم الحاسوب والرياضياتفي  علوم الحاسوبقسم تاسس 
يا ول تكنولوجويهتم القسم في حل المشكالت التي تظهر في حقفي العراق.  الرائدة علوم الحاسوباقسام  احديُمثُّل 

 يمثل لحاسوباعلوم سم قالتخصِص.  في حقلالتطبيقاِت النظريِة والعمليِة  طلبته علىيُدّرُب القسُم و المعلومات المختلفة،
 المعلومات. في حقل تكنولوجياصناعِة الُكّل سمات النواة ومركز 

في مجال  المتخصصة على تلبية متطلبات مجتمعنا في الحقول المعرفية نيخريجين ماهريِن قادرالى اعداد  قسُم اليُهدُّف 
بما يتناسب مع وه الدراسية ومناهجه خطط صناعة البرمجيات والحاسوب والمعلوماتية. ويقوم القسم وبشكل مستمر بتطوير

ودة بط الجضالتطورات الكبيرة في حقل التخصص وحاجة السوق المحلي واالقليمي والدولي، ويسعى الى تطبيق معايير 
  في العمل االكاديمي، كما ويولي القسم اهمية كبيرة للبحث العلمي.

وادر لى الكاطلبات ومصادر التعليم والتعلم اضافة ولقد تم تجهيز القسم بافضل المختبرات المتخصصة ووفر جميع مت
مؤسسات قية مع الات حقيالتدريسية ذات الكفاءة العالية. ويسعى القسم الى تطوير جميع معايير العمل االكاديمي واقامة شراك

  والشركات ذات العالقة. 
حترفين مكخريجين  عدادهمم لتطوير مهاراتهم وااخيرا نامل من طلبتنا االستخدام االمثل للبيئة االكاديمية المتوفرة في القس

 في سوق العمل في الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
 

لسد  لحاسوباعلوم نتيجة للتطور الحاصل في سوق العمل والتوجه إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات فقد تقرر فتح قسم  قسم علوم الحاسوب:
ت ت المؤسساع قدراامل  بين الجانب النظري وتطبيقات االعمال لغرض توسيالحاجة المتنامية لتهيئة محترفين لتحقيق التك

  المختلفة من خالل انتاج برمجي تنافسي على المستوى المحلي والعالمي.
ت وحاجات معلوماان استراتيجية القسم تلتقي مع المتطلبات السريعة في التطور العالمي الحاصل في مجال تكنولوجيا ال

و ع كل ما هتالئم ممراجعة مناهج القسم وبشكل منتظم لتحديث نوعية ومحتويات المواد الدراسية بما يسوق العمل حيث يتم 
ال افة االعمقسم لكجديد. وكذلك فان البرنامج التدريسي لكل مادة يخضع لمعايير الجودة. وهناك متابعة حثيثة من قبل ال

  الفصلية ولكافة المواد الدراسية. 
ل ولديهم ل المسائويتمتعون بامكانيات جيدة في ح الحاسوببالطلبة الذين يودون العمل في مجال  علوم الحاسوبيرحب قسم 

  القدرة على العمل الجماعي لحل المشكالت المعقدة المتعلقة باالعمال.
  

يع ر عن جمفان القسم يعب بتصميم البرمجيات وتطويرها وكذلك صيانة االنظمة البرمجية وعليه علوم الحاسوبيهتم   ؟علوم الحاسوبلماذا قسم 
  السمات االساسية  للتطبيقات الحاسوبية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 دة،ئط المتعدالوساوواالنترنت،  يتعلم طلبة القسم  االسس العامة للتطبيقات وتطوير البرمجيات، وادارة قواعد البيانات،
  اريع.ناء نظم الحاسوب  التكاملية وادارة المشوالشبكات الموزعة حيث يكون التركيز على الجانب النظري لب

ً تزايد يستخدام تكنولوجيا المعلومات وا على ان االهتمام منصب م من لتي تستخدطبيقات ابعد يوم الضافة قيمة نوعية للت يوما
الجانب  ةى تنميمن خالل االعمال الفصلية المختلفة تعمل عل علوم الحاسوبوعليه فان تهيئة طلبة قسم  .قبل المؤسسات

 ، و ادارةتطبيقاتمثل: تحليل النظم، و تطوير ال علوم الحاسوبالحرفي للطالب ومساعدته في تغطية االمور االساسية في 
ه لى ضوء هذيع. وعقواعد البيانات، و النظم التكاملية، والبرمجة، و القدرة على التدريس ، والقدرة على ادارة المشار

 مناصب أواعلى أن  يتبو ةيضع اسس رصينة لتهيئة خريجين لهم القدر م الحاسوبعلو قسم  المعطيات، فان برنامج
 ةلى خبرع ةقسم خالل سنوات الدراسالطالب  يحصلمن خالل الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث  ةاحترافي

  .ه باالعمالعلى بناء التطبيقات المتعلقةالمعلومات والقدر تكنولوجياواسعة في استخدام استراتيجيات  
 

ا ونظريا ومعرفي تقنيا علوم الحاسوببقيادة المجتمع بمؤسساته المختلفة في ضرورة تبني  علوم الحاسوبتتمثل رؤية قسم   علوم الحاسوبقسم رؤية 
الحديثة  ولوجيالتطوير تلك المؤسسات بمهنية عالية وكفاءة وسلوك اخالقي متميز. مجتمع المعرفة ومؤسسات تسخر التكن

  .علوم الحاسوبر عمله وانتاجها هي محور رؤية قسم لتطوي
  



  تمثل انعكاسا لرسالة الجامعة والكلية. علوم الحاسوبرسالة قسم 
جهز بكل مموذجي وتتمثل رسالة القسم باعداد الطلبة اعدادا مهنيا واكاديميا بتعليم عالي النوعية من خالل برنامج ن

يم متميز تقديم تعلبتتمثل  من وسائل التعليم والتعلم وكادر اكاديمي عالي الكفاءة. والرسالة النهائية للقسممايحتاجه الطالب 
 وبيئة اكاديمية مالئمة في مجاالت علم الحاسوب النظرية والتطبيقية.

  ربع سنواتخالل مدة دراسية قدرها ا علوم الحاسوبيمنح القسم درجة البكالوريوس في  علوم الحاسوبقسم  أهداف
 تتمثل بما يلي: علوم الحاسوباهداف قسم 

  تمكين الطالب من تطوير قدراته والمساهمة في المجتمع كمحترف ومؤهل.. ١
  يهيء الطالب لسوق العمل مع الثقة بالنفس ومهارات حل المشاكل.. ٢
 تطوير الوعي التنظيمي والمهني واالجتماعي . . ٣ 

 ها.ة وغيرهمة ولعب دورا نشطا في المجاالت الصناعية والتجارية واالكاديميتهيئة الخريج القادر على المسا. ٤
 .علوم الحاسوبتهيئة الخريج في مهارات واسعة ل . ٥
 تمكين الخريج من التكيف مع المستجدات في سوق العمل في مجال التخصص. . ٦
  كنولوجيا  والت علوم الحاسوبى المتعلقة بتهيئة الخريج وتمكينه من استخدام االدوات والبرمجيات والتقنيات االخر. ٧

 الحديثة.    
 تطوير المهارات البحثية  لدى الطلبة. . ٨

  تطوير مهارات االتصال والمهارات القيادية.. ١٠
 العدالة -١  القيم الحاكمة

 المساواة -٢
 االنتماء -٣
 الشفافية -٤
 المهنية -٥
 المحاسبة -٦
 المسؤولية -٧
 التميز -٨
 االبداع -٩

 االبتكار -١٠
 الجودة -١١
 النزاهة -١٢
 طنيةالو -١٣
 االنسانية -١٤

  
ى من فرص القصو تشير مخرجات العملية التعليمية الى مجموعة المهارات والمعارف التي يمتلكها الطالب عند االستفادة  مخرجات العملية التعليمية

  التعليم والتعلم المتاحة.
  وتقسم هذه المهارات الى المجاالت االربعة التالية:

  .علوم الحاسوبمباديء الرياضيات ذات العالقة بمعرفة  .١  اوال: مهارات المعرفة والفهم
 فهم وتطبيق واستخدام تشكيلة واسعة من االدوات المتوفرة. .٢
ت لبياناامعرفة المباديء االساسية والنظرية لفرشة واسعة من حقول المعرفة كالذكاء االصطناعي وقواعد  .٣

 والشبكات واالنترنت والوسائط المتعددة واالنظمة الموزعة وغيرها.
 مختلفة.جية العرفة مدى واسع من البرامجيات والتطبيقات واستخدامها في بناء وتطوير واستخدام النظم البرمم .٤
  المعرفة التامة بمسؤوليات واخالقيات المهنة. .٥

  رات الذهنية والفكرية:اثانيا: المه



  تطوير مهارات التعلم الذاتي. .٤
  انجاز مشاريع تخرج مشتركة في مجاالت الحاسوب المختلفة .١  ثالثا: المهارات العملية والتطبيقية:

 تحليل وتصميم وبناء واختبار النظم البرمجية المختلفة. .٢
 المؤسسات. وضع الحلول التكنولوجية المختلفة لمتطلبات .٣
 استخدام االدوات المساعدة لبناء النظم الحاسوبية. .٤

  مهارات االتصال كاللغة المالئمة ومهارات العرض وغيرها. .١  رابعا: مهارات االتصال:
 مهارات العمل الجماعي .٢
  مهارات القيادة .٣

  ة.تحليل وتصميم وبناء وتطوير النظم الحاسوبية المختلف .١  علوم الحاسوبمجاالت العمل لخريج قسم 
 تصميم وبناء مواقع الويب. .٢
 بلغات وبيئات متعددةالبرمجة  .٣
 الشبكات الحاسوبية صيانة وادارة وغيرها. .٤
 بناء نظم قواعد البيانات. .٥
 وثوظيف التكنولوجيا لخدمة وتطوير المؤسسات الصيانة .٦
 التدريس .٧
 والبحث العلمي الدراسات العليا .٨
 مجاالت اخرى  .٩

  
  حليل وبناء وصيانة البرمجيات  المختلفة.تصميم وت .١  سمات خريج قسم علوم الحاسوب

 .غيرها)تصميم وتحليل وبناء وصيانة أنظمة المعلومات المختلفة (اإلدارية، الحاسوبية، نظم اإلعمال و .٢
 تصميم وبناء مواقع الويب، االنترنت وغيرها. .٣
  بناء نظم الوسائط المتعددة.  .٤
  إجادة البرمجة باللغات الحديثة. .٥
  ارتها ونظم التشغيل.بناء شبكات الحاسوب وإد .٦
  صيانة أجهزة الحاسوب ماديا وبرمجيا. .٧
  تصميم وبناء قواعد البيانات وإدارتها. .٨
  بناء منظومة حماية األنظمة الحاسوبية.  .٩

  مهارات التدريب والتدريس. .١٠
  تقديم االستشارات المختلفة في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. .١١
  حث العلمي.العمل األكاديمي والدراسات العليا والب .١٢

مادة تغطي ال ولمدة أربع سنوات (كحد أدنى) حيث النظام الفصليعلى  علوم الحاسوبيعتمد النظام الدراسي في قسم  نظام الدراسة في  برنامج  درجة البكالوريوس
ة للمباشرب الطال الدراسية الجانبين العملي والنظري من خالل إعطاء محاضرات نظرية وعملية. و البرنامج الدراسي يؤهل

لين االول الفصن ممدة الدراسة في كل  .بالتدريب العملي في السنة الدراسية الثالثة ومشروع البحث في السنة النهائية
  . نظام االمتحانات يكون على النحو التاليتاسبوعا يضمنها فترة االمتحانا ١٦والثاني هي 

 االمتحان االول خالل االسبوع السابع لبدء التدريس .١
 بدء التدريسل ١١-١٢ن الثاني خالل االسبوع االمتحا .٢
االخرى  %٥٠من الدرجة الكلية بينما يخصص  %٥٠لبدء التدريس (بوزن  ١٦االمتحان النهائي خالل االسبوع  .٣

  لالمتحانين االول والثاني واالعمال الفصلية)
  الوحدات الدراسية المطلوبة

  ٢٠١٩-٢٠١٨الخطة الدراسية  .١



  وحدة دراسية ٢٨واالختيارية وحدة دراسية  ٦٩متطلبات القسم التخصصية االجبارية 
  وحدات دراسية) ...متطلبات مساندة (

واد ر هذه الميث تعتبحالدراسية األولى مواد دراسية تمهيدية ال تحتاج إلى معرفة او خبرة سابقة في الحاسوب، تغطي السنة  السنة األولى 
ً لهذا الفرع الدراسي. تعطى المادة العلمية على شكل محاضرات وتمارين ومناقشه بحثية كل على ش مدخالً وأساسا

  .مجموعات او فرادا
يتين تين الدراسر السنالثانية لغات برمجة مختلفة واستخدام بعض البرمجيات المفيدة ويمكن اعتبا يتعلم الطلبة في السنة السنة الثانية

  .علوم الحاسوباألولى والثانية مرحلة تمهيدية لدراسة تخصص 
سطية في ورحلة متتوسع مدارك الطالب في السنة الثالثة لتشمل مواد تدريبية متخصصة في المجال الدراسي حيث تعتبر  السنة الثالثة

 دراسة االختصاص. 
ما يجب ك جبارية. واد االفي السنة الرابعة يقوم الطالب باختيار مواد دراسية تؤهله في تحديد مستقبله العملي اضافة إلى الم السنة الرابعة

  الى  تثبيت حضور مميز  في محيط العمل. هان توسع مدارك الطالب ومهاراته لتؤهل
  ٢٠١٩ - ٨١٢٠ الخطة الدراسية

  
الفصل الدراسي االول –المرحلة االولى     

 عدد الوحدات نوع المادة  االسم
 ٣ ـــ ٢ ٢ اجباري قسم )١اساسيات برمجة(برمجة

 ٣ ـــ ٢ ٢ القسم جباريا مباديء تركيب الحاسوب
 ٣ ١ ـــ ٣ اجباري كلية )١(تفاضل وتكامل

 ٣ ١ ـــ ٣ اجباري كلية )١هياكل متقطعة (
 ٢ ـــ ـــ ٢ ري جامعةاجبا حقوق انسان
 ٢ ـــ ـــ ٢ اجباري جامعة )١لغة انكليزية(

 ٢ ـــ ٢  ـــ جامعة اختياري تربية رياضية
  

١٧مجموع الوحدات :   
الفصل الدراسي الثاني –المرحلة االولى   

 نوع المادة االسم
 

 عدد الوحدات
 ٣ ـــ ٢ ٢ اجباري قسم )٢(برمجةالبرمجةالمتقدمة

 ٣ ـــ ٢ ٢ القسم اختياري لكترونيةبرمجة المواقع اال
 ٢ ـــ ـــ ٢ اجباري جامعة غة العربيةلال

 ٢ ـــ ـــ ٢ جامعةاجباري  ديمقراطية
 ٣ ـــ ـــ ٣ اختياري كلية مباديء االحصاء

 ٣ ١ ـــ ٣ اجباري كلية )٢هياكل متقطعة (



١٩مجموع الوحدات:   
االولالفصل الدراسي  الثانية المرحلة   

 نوع المادة االسم
 

 عدد الوحدات
 ٢ ـــ ـــ ٢ اختياري كلية منهج البحث العلمي

 ٣ ـــ ٢ ٢ اجباري قسم برمجة كيانية
 ٣ ـــ ٢ ٢ اجباري كلية )١تحليل عددي(

 ٣ ـــ ـــ ٣ اجباري قسم )١(ةاحتسابي
 ٣ ـــ ٢ ٢ اجباري قسم )١هياكل بيانات (

 ٣ ـــ ـــ ٣ اجباري قسم ل وتصميم النظمتحلي
٢٠مجموع الوحدات:   

الفصل الدراسي الثاني –المرحلة الثانية   

 عدد الوحدات نوع المادة  االسم

  ٣  ١  ـــــ  ٣  اختياري كلية  احتمالية و متغيرات عشوائية
  ٣  ـــــ  ـــــ  ٣  اجباري قسم  )٢احتسابية (

  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري قسم  برامجيات نظام
  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري قسم  )٢هياكل بيانات (

  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اختياري قسم  البرمجة المرئية
  ٣  ٢  ـــــ  ٣  اختياري كلية  تفاضل وتكامل متقدم

١٨مجموع الوحدات:  
االولالفصل الدراسي  –المرحلة الثالثة   

 نوع المادة االسم
 

 عدد الوحدات
  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري قسم  )١مترجمات (

  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري قسم  )١اعد بيانات (قو
  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري قسم  هندسة برامجيات

  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اختياري قسم  تشفير
  ٢  ـــــ  ـــــ  ٢  اختياري جامعة  مباديء االدارة
  ٣  ـــــ  ـــــ  ٣  اختياري كلية  بحوث عمليات 

١٧مجموع الوحدات:  



الفصل الدراسي الثاني –المرحلة الثالثة   

 نوع المادة السما
 

 عدد الوحدات
  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري قسم  )٢مترجمات (

  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري قسم  ذكاء اصطناعي
  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري  قسم  )٢قواعد بيانات (
  ٢  ـــــ  ـــــ  ٢  اختياري جامعة  )٢لغة انكليزية (

  ٣  ٢  ـــــ  ٢  اختياري قسم  معالجة االشارة الرقمية
  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري قسم  )١نظم تشغيل (

  ٣  ١  ٢  ٢  اختياري كلية  رياضيات حاسوبية
٢٠مجموع الوحدات:  

االولالفصل الدراسي  –المرحلة الرابعة   

 نوع المادة  االسم
 

 عدد الوحدات
  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري قسم  )٢نظم تشغيل (

  ٣  ـــــ  ـــــ  ٣  اجباري قسم  شبكات الحاسوب
  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اجباري قسم  امنية الحواسيب
  ٢  ـــــ  ـــــ  ٢  اختياري قسم  نمذجة ومحاكاة

  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اختياري قسم  معالجة الصور الرقمية
  ٢  ـــــ  ٤  ـــــ  اجباري قسم  )١مشروع بحث تخرج (

٦١مجموع الوحدات:   
الفصل الدراسي الثاني –المرحلة الرابعة   

  نوع المادة  االسم
 

عدد 
 الوحدات

مختبر شبكات 
  الحاسوب

  ٢  ـــــ  ٢  ١  اجباري قسم
  ٣  ـــــ  ـــــ  ٣  اختياري قسم  انظمة موزعة

امنية الوسائط المتعددة 
  والشبكات

  ٣  ـــــ  ٢  ٢  اختياري قسم
  ٣  ـــــ  ـــــ  ٣  اختياري قسم  التجارة االلكترونية
نظرية المعلومات 

  وضغط البيانات
  ٢  ١  ـــــ  ٢  اختياري قسم



  
٥١مجموع الوحدات:   خطة الماجستير الفصل الدراسي االول 

  اسم التدريسي  اسم المادة  اسم التدريسي  اسم المادة
  أ.د.كاظم بريهي سوادي  تنقيب عن البيانات  أ.م.د. علي هالل علي  شبكات حاسوب متقدم

  أ.د. زاهر محسن حسين  رقميةمعالجة االشارة ال  أ.م.د. احمد حسين عليوي  معالجة لغات طبيعية
  م.د. اسعد نوري هاشم  الذكاء االصطناعي المتقدم  أ.هند رستم محمد  معالجة صور متقدمة

  
 خطة الماجستير الفصل الدراسي الثاني

  اسم التدريسي  اسم المادة  اسم التدريسي  اسم المادة
  مالكيمحسن حسين الد أ.  محاكاة بالحاسوب  أ.هند رستم محمد  الرؤية بالحاسوب

  م. خالد جابر  اللغة االنكليزية  أ.د.كاظم بريهي سوادي  هندسة برامجيات متقدمة 
تطبيقات معالجة لغات 

  طبيعية
أ.م.د. صالح عبد الهادي   خوارزميات  أ.م.د. احمد حسين عليوي

  البيرماني
Biometric م.د. فرقان حسن  معالجات متوازية  م.د. اسعد نوري هاشم  

 
  الدراسي االول خطة الدبلوم الفصل

  اسم التدريسي  اسم المادة  اسم التدريسي  اسم المادة
أ.م.د. صالح عبد   برمجة متقدمة  أ.د.كاظم بريهي سوادي  نظم قواعد بيانات متقدمة

  الهادي البيرماني
حلول المسائل باستخدام   أ.هند رستم محمد  خوارزميات وهياكل البيانات

  الماتالب
  أ.د. زاهر محسن حسين

  م.رويده رزاق محسن  اللغة االنكليزية  م.د. فرقان حسن  تشغيلنظم ال
  

  خطة الدبلوم الفصل الدراسي الثاني
  اسم التدريسي  اسم المادة  اسم التدريسي  اسم المادة
أ.م.د. صالح عبد   خوارزميات تشفير  أ.د.كاظم بريهي سوادي  تحليل نظم

  الهادي البيرماني
  أ.م.د. احمد حسين  غاتمعالجة ل  أ.هند رستم محمد  معالجة صور
  أ.د. زاهر محسن حسين  الرسم بالحاسوب  م.د. فرقان حسن  نظم التشغيل

  
  الهيكلية االدارية لقسم علوم الحاسوب

 مجلس قسم علوم الحاسوب .١  
 (م. د اسعد نوري هاشم) رئيس قسم علوم الحاسوب .٢
 (م.م دعاء محمود بدر) مقرر القسم .٣
 ساور)(حسين جميل كاظم ، ا  سكرتارية القسم .٤

  
 اللجنة العلمية .١  لجان القسم

 لجنة الخطط والمناهج .٢
 لجنة الغيابات .٣
 لجنة التدريب العملي .٤
 لجنة مشاريع بحث التخرج .٥
 لجنة المكتبة .٦



  
  

   المتفرغونأعضاء الهيئة التدريسية 
اللقب   الشهادة  اسم التدريسي  ت

  لعلميا
 البلد

المانح 
  للشهادة

  االيميل  مالحظات  التخصص

اسعد نوري م. د   ١
 مدرس  دكتوراه  هاشم

 تمييز انماط  العراق  دكتور
رئيس قسم 

علوم 
 الحاسوب

asaad.alshareefi@uokufa.edu.iq 
 

كاظم بريهي أ.د   ٢
 استاذ  دكتوراه  سوادي الجنابي

 علوم تقنية  بلغاريا  دكتور
عميد كلية 

علوم 
وب الحاس

  والرياضيات
kadhim.aljanabi@uokufa.edu.iq  

زاهر محسن أ.د   ٣
 استاذ  دكتوراه  حسين المالكي

معالجة اشارة  استراليا  دكتور
 zahir.hussain@uokufa.edu.iq   رقمية

هند رستم أ.  ٤
  العراق  استاذ  ماجستير  محمد شعبان

الذكاء 
االصطناعي 

معالجة صور/  
  hindrustum.shaaban@uokufa.edu.iq 

  

صالح أ.م .د   ٥
عبد الهادي 

  البيرماني
  دكتوراه

استاذ 
 مساعد
  دكتور

أمنية   السودان
 salah.albermany@uokufa.edu.iq   وخوارزميات

  

ابتسام نجم أ.م.د   ٦
  دكتوراه عبد هللا علوان

استاذ 
 مساعد
  دكتور

هندسة   العراق
 dr.alshemmary@uokufa.edu.iq  ميكاترونكس

 

احمد أ.م.د   ٧
  ين عليويحس

  
  دكتوراه

استاذ 
مساعد 
  دكتور

  بولندا
معالجة لغات 
طبيعية وتعليم 

 الحاسوب
 

  ahmedh.almajidy@uokufa.edu.iq 
  

م.د.سالم حسن   ٨
مدرس   دكتوراه  محيسن

تقنية المعلومات   بولندا  دكتور
 في االدارة

معاون 
  العميداالداري

salam.alaugby@uokufa.edu.iq 
  

٩    
فرقان حسن م .د 

  ح ربيعصال
 مدرس  دكتوراه

  الصين  دكتور
تشغيل  انظمة
للمعالجات  حقيقية

 المتوازية
 النظمةالموزعةوا

 
 furqan.rabee@uokufa.edu.iq 

 

رشا سعود م .د   ١٠
  عبد العالي

  
مدرس   دكتوراه

البالغة في اللغة   العراق  دكتور
 rashas.abdulaali@uokufa.edu.iq  العربية

 
فهد غالب عبد م. ١١

 علوم حاسوب  اوكرانيا  مدرس  ماجستير  الكاظم
 

مجاز 
 fahadg.abdulkadhim@uokufa.edu.iq دراسيا

 
معالي هاشم م.م   ١٢

مجاز  ذكاء اصطناعي  ماليزيا  مدرس ماجستير  حاكم جواد
 maali.alameedi@uokufa.edu.iq دراسيا

 
محمد رضا م.م   ١٣

مدرس  ماجستير  عبد الزهرة
تشفير بيانات   العراق  مساعد

لوماتومع  
مجاز 
 Mridha.hamoodi@uokufa.edu.iq دراسيا

دعاء محمود م.م   ١٤
مدرس  ماجستير  بدر علي

 doaam.alsamee@uokufa.edu.iq  نظم المعلومات  الهند  مساعد
قيصر سعد م.م   ١٥

مدرس  ماجستير  فرهود محمد
مجاز  هندسة حاسوب  العراق  مساعد

 دراسيا
qaiser.farhood@uokufa.edu.iq 

 
سيف علي م م.  ١٦

مدرس  ماجستير  عبد الحسين
 saif.abdulhussein@uokufa.edu.iq  انظمة معلومات  الهند  مساعد

 



  دراسيا تكنلوجيا الويب    مساعد ماجستير  مرتضى حسن  ١٨
عمار علي م.م   ١٩

مدرس  ماجستير  نعمة جودة
نظرية االعداد     مساعد

 تشفير
مجاز 
  دراسيا

فاتنة طالب م.م   ٢٠
مدرس  ماجستير  شكر

مجاز  ذكاء اصطناعي  بريطانيا  مساعد
 fatinat.shukur@uokufa.edu.iq دراسيا

امير نعمان م.م   ٢١
رس مد ماجستير  عبد

مجاز  ذكاء اصطناعي  روسيا  مساعد
 ameern.unaiza@uokufa.edu.iq دراسيا

فرح عباس م.م   ٢٢
مدرس  ماجستير  عبيد حسون

مجاز  تميز انماط  الهند  مساعد
 faraha.altaee@uokufa.edu.iq دراسيا

لمى حسين م.م   ٢٣
مدرس  ماجستير  هاتف منصوري

 lumah.almansory@uokufa.edu.iq  ادارة انتاج    مساعد
 

علي صادق م.م   ٢٤
مدرس  ماجستير  عبد الحميد

علوم حاسوب   روسيا  مساعد
 ali.alhaboobi@uokufa.edu.iq  متقدم

شهد عادل م.م   ٢٥
مدرس  ماجستير  طاهر

 shahada.alkhafaji@uokufa.edu.iq  تحليل عددي  العراق  مساعد
 

بشار احمد م.م   ٢٦
مدرس  ماجستير  جواد

   رياضيات    مساعد
مدرس  ماجستير  مهند رحيمم.م   ٢٧

رياضيات   روسيا  مساعد
 mohanadr.aljanabi@uokufa.edu.iq  تطبيقية

زينب دلف م.م   ٢٨
مدرس  ماجستير  غثيث فرهود

 zainab.alfarawn@uokufa.edu.iq مجازة شبكات  الهند  مساعد
مدرس  ماجستير  م.م احمد سامي  ٢٩

 ahmeds.abed@uokufa.edu.iq  القانون  العراق  مساعد
  
    

  الفنيون واإلداريون
  
  

العنوان   الشهادة  االسم الثالثي  ت
  االختصاص  الوظيفي

البلد 
المانح 
  للشهادة

  مالحظات
  البريد االلكتروني

مالذ رياض   ١
 malathr.reayad@uokufa.edu.iq اجازة امومة  العراق  هندسة مهندس بكالوريوس  راضي

 
٢  

هدى عبد 
عبد  الحسن

  الجبار
مجمبر ماجستير علوم  

  العراق  حاسوب
 hudaa.alameen@uokufa.edu.iq 

  
مروة عبد هللا   ٣

معاون  بكالوريوس  محمد
 مبرمج

علوم 
 marwa.habiban@uokufa.edu.iq   العراق  حاسوب

 
اسيل فيصل   ٤

معاون  بكالوريوس  عبد الواحد
 مبرمج

علوم 
 aseelf.alshaibanee@uokufa.edu.iq   العراق  الحاسوب

  
ر زهراء ازه  ٥

معاون  بكالوريوس  محمد
  مبرمج

علوم 
 zahraa.alramahi@uokufa.edu.iq   العراق  حاسوب

  
 zainabhussainmoh@gmail.com مجازة دراسيا  العراق  هندسة  هندسة  ماجستير  زينب حسين  ٦



   قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب و الرياضيات –جامعة الكوفة 

١٣                                                             ٠١٩٢-٢٠١٨دليل قسم علوم الحاسوب 
 

  التطلعات المستقبلية للقسم
  في الكلية استحداث قسم تكنولوجيا المعلومات . ١
  وتكنولوجيا المعلومات علوم الحاسوبهج وبما يتماشى مع المستجدات الحديثة في تطوير الخطط الدراسية والمنا . ٢
  استحداث مختبرات متخصصة كالشبكات والوسائط المتعددة وغيرها . ٣
العمل على تطوير الكوادر المختلفة في القسم من خالل الدورات التدريبية والشراكات التي يامل القسم باقامتها مع عدد  . ٤

  موقةمن الجامعات المر
  ادخال وتطوير معايير ضبط الجودة وتفعيل الموجود منها اصال . ٥
 تهيئة المتطلبات الالزمة لمبنى الكلية والقسم الجديد وتهيئته بما يتالئم مع التوسعات المتوقعة في القسم. . ٦
  ادخال التعليم والتعلم االلكتروني كاحد المفاصل الرئيسية في العمليىة التعليمية . ٧

 علوم الحاسوبفي قسم  المرافق التدريسية
 طالبا ٦٠ – ٤٠خمس قاعات دراسية بسعة  . ١  : القاعات التدريسية

 شخصا ١٢٠قاعة الندوات والمؤتمرات بسعة  . ٢
 جهاز حاسوب  ٣٠ – ٢٥بواقع  ٣مختبرات الحاسوب الشخصي عدد  . ١  المختبرات

 جهاز مع ملحقاتها ٢٥مختبر الشبكات ونظم التشغيل بواقع  . ٢
 مشاريع التخرجمختبر الدراسات العليا و . ٣
 مختبر االنترنت والساعات الحرة . ٤
 وحدة الصيانة واالنترنت والسيرفر . ٥

  عدد كاف من مكاتب التدريسيين والمشرفين واالداريين  المكاتب
وبإمكان (Data show) القسم الطرق الحديثة في عرض المحاضرات حيث تم تأمين أجهزة عرض المحاضراتيعتمد  المصادر االخرى

الكلية خدمة  ، كما وفرت لقاعات الدراسية أو في المختبراتستخدامها في عرض المحاضرات على الطلبة داخل االتدريسي من ا
  .مع مختبر متخصص لالنترنتاإلنترنيت 

  
يا على تطوير تلك الجودة في التعليم العالي. ويعمل القسم حال لضمانالمعايير الدولية  ٢٠٠٨تبنى القسم ومنذ تاسيسه في العام   الجودة في القسم ضمان

  المعايير لضمان حصول الطالب على افضل تعليم. وتتوزع معايير ضبط الجودة في القسم على المجاالت التالية
  ئمة للقسم من قاعات ومختبرات ومكاتب ومرافق اخرىتوفير البنية التحتية المال . ١
 توفير الكوادر التدريسية المتخصصة . ٢
 مستمر تطوير الخطة الدراسية والمناهج وبشكل . ٣
 توفير مصادر التعليم والتعلم . ٤
 دعم ومساعدة الطلبة . ٥
 رشاد االكاديمي والتربوي\االس . ٦
 التعليم والتعلم والتقييم . ٧
 ادخال تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية . ٨

  
  عائدة للجامعة .يتمتع طالب المحافظات والمدن البعيدة بالسكن المجاني في االقسام الداخلية ال -١  الحقوق واالمتيازات للطلبة:

 يتمتع الطالب بقانون مجانية التعليم . -٢
 يحصل الطالب على الرعاية الصحية االولية من خالل المستوصف الجامعي . -٣
من حق الطالب الحصول على االجازة المرضية من الجهات الصحية الرسمية على ان ال تتجاوز ثالثين يوما وبخالف ذلك  -٤

 سية الالحقة .يتم تاجيل الطالب الى السنة الدرا
 يحق للطلبة تاجيل السنة الدراسية للظروف االنسانية القاهرة وبقرار من مجلس الكلية . -٥
 للطالب حق استعمال المرافق العلمية كالمختبرات والورش والمكتبات العامة والتخصصية في الجامعة . -٦

  
  
  



  قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب و الرياضيات –جامعة الكوفة 

14    ٢٠١٩-الخطة العلمية  لقسم علوم الحاسوب

   التعليمات االمتحانية
  وابرازها حين الطلب منه ذلك.على الطالب حمل هويته داخل القاعة االمتحانية  -١
 ال يسمح بادخال أي كتاب او ورقة داخل قاعة االمتحان . -٢
 غة العربيةوبالل على الطالب كتابة اسمه الثالثي كما هو مثبت في القوائم الرسمية وصفه وقسمه والمادة الممتحن فيها -٣

 وباستعمال قلم الحبر .
 يمنع الكالم داخل القاعة . -٤
 قة من دفتر االمتحان .ال يجوز تمزيق أي ور -٥
 .كافة االستفسارات توجه الى مسؤول القاعة االمتحانية فقط (المشرف) وال يجوز التحدث مع المراقبين  -٦
عة خول قادال يسمح الي طالب بترك قاعة االمتحان خالل النصف ساعة االولى من االمتحان كما ال يسمح الي طالب  -٧

 االمتحان بعد توزيع االسئلة .
 لب في محله عند اعالن المشرف انتهاء وقت االمتحان حتى تسلم الدفاتر االمتحانية .يبقى الطا -٨
 ال يجوز الي طالب االنتقال من محله بدون اذن المشرف . -٩

  لى الطلبة احضار جميع لوازمهم وتمنع االستعارة داخل القاعة االمتحانية .ع- ١٠
  ي الموحد . يسمح للطالب اداء االمتحان في حالة مخالفته الزال -١١
 هائية يعتبرلطالب او محاولة الغش في أي من االمتحانات اليومية او االسبوعية او الشهرية والفصلية الناذا ثبت غش ا- ١٢

  راسبا في جميع المواد لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الجامعة ويرقن قيده من سجالتها .
   . او اية اجهزة الكترونية اخرى لى القاعة االمتحانيةمنع منعاً باتاً اصطحاب الطالب (الموبايل) اي -١٣
  .تحاني اخراخبار مشرف القاعة في حالة وجود اي تلف او نقصان في الدفتر االمتحاني او الحاجة الى دفتر ام -١٤
  دقيقة من بدء االمتحان ١٥لحضور الى القاعة االمتحانية قبل ا -١٥
  من االسبابالمتحانية الي سبب ايمنع ترك القاعة  -١٦
  دم مغادرة القاعة االمتحانية اال بعد مضي ساعة على االقل من بدء االمتحان.ع -١٧
  لتزام الهدوء التام داخل وخارج القاعة االمتحانية.ا -١٨
  دم التجمع عند ابواب القاعات االمتحانية او في الممرات القريبة منها.ع -١٩
ة او بشكل واضح في المكان المخصص لها وعدم كتابة اية معلومات خاص والمعلومات المطلوبة االخرى كتابة االسم -٢٠

  اشارات في اوراق االجابة.
  ال يعتبر جهل النقاط اعاله عذراً للمخالفين . -٢١

  تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  ب بما ياتي :يلتزم الطال -١-المادة 

اتها ( الجامعة لعلمي ومؤسستي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث اقوانين واالنظمة الداخلية والتعليمات واالوامر الالتقيد بال -اوالً 
  ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ).

رقية او الدينية عئفية او الالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطابعدم المساس  -ثانياً 
  فعال او قوال .

  دم االساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .ع -ثالثا
ت الزمالة تنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام لالدارة وهيئة التدريس والموظفين وعالقايتجنب كل ما  -رابعاً 

  والتعاون بين الطلبة .
  لسلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابيا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزماالت الدراسية .ا -خامسا
ليه عه والتحريض أي عمل من شانه االخالل بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي او المشاركة في االمتناع عن -سادسا

  او التستر على القائمين به .
  افظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة .المح -سابعا
  م االخالل بحسن سيرة الدراسة في الكلية .عد -ثامنا

  لموحد المقرر للطلبة .االتقيد بالزي  -تاسعا
ديني او لى قيام تنظيمات من شانها تعمق التفرقة او ممارسة أي صنف من صنوف االضطهاد السياسي او الاتجنب الدعوة -عاشرا

  تماعي .االج
لصور عليق اتحادي عشر :تجنب الدعاية الي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عراقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في 

  والالفتات والملصقات او اقامة الندوات .
فاظا على حامعي جثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية اللقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم ال

  الوحدة الوطنية .
  ت االتية :يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفا -٢-المادة

  اوال: عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .
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  ثانيا: االساءة الى عالقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
  االنذار اذا ارتكب احدى المخالفات االتية :بالب يعاقب الط -٣-المادة

  اوال: فعل يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
  ثانيا: اخالله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

  حدى المخالفات االتية :رتكب ا) ثالثين يوما اذا ا٣٠يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( -٤-المادة
  اوال: فعل يستوجب المعاقبة باالنذار مع سبق معاقبته بعقوبة االنذار .

  ثانيا: تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
  .هد او خارجهما ثالثا : قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المع

  التي تخل بالنظام العام واالداب . –جامعي داخل الحرم ال -رابعا : بوضع الملصقات
  االتية : ب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفاتيعاقب الطال -٥-المادة

  ) من هذه التعليمات .٤في المادة ( اوال:اذا تكرر ارتكابه احد االفعال المنصوص عليها
  معي .ثانيا: مارس او حرض على التكتالت الطائفية او العرقية او التجمعات الساسية او الحزبية داخل الحرم الجا

  ثالثا: اعتداءه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
  . رابعا: استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة
  خامسا: التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة .

  سادسا: حملة السالح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
  سابعا: احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

  لدينية .ثامنا: اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات ا
  تاسعا: تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجها .

  عاشرا: الساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
  حادي عشر : اخالله المعتمد بحسن سير الدراسة .

  لبة ومنتسبي الكلية او المعهد .ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب واالحتيال على زمالءه الط
احدى  ه اذا ارتكبب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة من الجامعة او الهيئة ويرقن قيديعاقب الطال -٦-المادة

  المخالفات االتية :
  ) من هذه التعليمات .٥اوال: تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (

  عتدائه بالفعل على احدى اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين .ثانيا: ا
  ثالثا: اتيانه فعل مشين ومناف لالخالق واالداب العامة العامة .

  ير .رابعا: تقديمة اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزو
  المن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او مساعدة عليه .خامسا: ثبوت ارتكابه عمال يخل با

 سادسا :عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها الكثر من سنة .
  تتوفر في الجامعة الخدمات التالية  الخدمات الطالبية

  مركز الحاسبة االلكترونية . ١
 المكتبة المركزية . ٢
 رياضية والصاالت الفنية وغيرهاالمالعب ال . ٣
 المصلى . ٤
 االنترنت . ٥
 المركز الصحي . ٦
 الكافيتيريا . ٧
 االستنساخ والتصوير والطباعة . ٨
  مركز بيع الكتب والقرطاسية . ٩

  ى سالمتها.عل يحافظ بالشكل الذيويكون استخدامها  االنتهاء من استخدامها. عندوتغطيتها  يرجى االهتمام بنظافة الحاسبة -١ تعليمات استخدام  مختبرات الحاسوب
 د من خلوه مناال بعد اخذ الموافقة من من مسؤول المختبر ويتم عادة التأك Flashأو  CDيرجى عدم إدخال الى قرص  -٢

 الفيروسات قبل االستخدام.
 يرجى عدم استخدام أنظمة او برامج أخرى خارج نطاق موضوع العمل. -٣
 الموضوع داخل المختبر .عدم رمي األوساخ او األوراق المسودة التي استخدمت لفهم  -٤
لمختبر لالدخول واإلصغاء لتعليمات التدريسي في المختبر وعدم التأخير عن مواعيد دخول المختبر حسب الجدول اليومي  -٥

 قبل دخول التدريسي ومسؤول المختبر .
  عدم العبث بالتوصيالت الكهربائية كونها من مهام مشرف المختبر فقط. -٦
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    االرشاد االكاديمي
  مرشد االكاديميمهام ال

  
 توجيه الطالب على المواد المالئمة له للتسجيل. . ١
 اطالع الطالب على التعليمات والقوانين واالرشادات التي تخص العملية التعليمية المتعلقة به. . ٢
 متابعة تحصيل الطالب في المواد المسجلة ومساعدته في تعظيم تحصيله. . ٣
تعلقة كل المعرف من خاللها على مايعترض تحصيله ومحاولة حل المشااقامة جسور عالقات مع مدرسي مواد الطالب والت . ٤

 بذلك.
 شرح الخطة الدراسية واالسترشادية لتخصص الطالب وتوضيحها له، . ٥
برات نية والمختلكتروتوضيح الية استخدام الموارد التعليمية المتوفرة في القسم والكلية والجامعة كالمكتبة والمكتبة اال . ٦

 والدوائر الصحية وغيرها واالستفادة القصوى منها.
 ة.االطالع على المعوقات التي تعترض تحصيل الطالب ومحاولة حلها او التوصية بحلها الى الجهات المعني . ٧
 هيئة متطلبات التسجيل للطالب وتوجيهه.ت . ٨
 انشاء ملف اكاديمي خاص بالطالب يحتوي على  . ٩

 معلومات عامة عن الطالب 
 الخطة الدراسية واالسترشادية 
 سجل الطالب االكاديمي مع درجاته ومعدالته 
 القرارات الصادرة بحق الطالب 
 .اية معلومات اخرى تخص الطالب 
  .الجدول الدراسي للطالب 

 الطالب على التعليميات المتعلقة بالغياب والغش والتعليمات االمتحانية وغيرها.اطالع  . ١٠
 المشاركة في طرح المواد الدراسية التي يحتاجها الطالب وتالئمه. . ١١
 مناقشة االمور التريوية والتعرف على مشاكله ومحاولة حلها او التوصية بحلها. . ١٢
 الطالب وبشكل مستمر. اقامة جسور عالقة مع ذوي الطالب واطالعهم على سجل . ١٣
 المساهمة في حل المشكالت التي تواجه الطالب والتوصية بحلها. . ١٤
 التوصية بمساعدة الطلبة المحتاجين. . ١٥
 تخصيص ساعات ارشادية في الجدول الدراسي للمرشد لغرض مراجعة الطالب له. . ١٦
 االهتمام بالطلبة الجدد وتعريفهم بكل مايتعلق بالعملية التعليمية. . ١٧
مور التي من اال ب على طرق االمتحانات المختلفة وادائها ووزن كل منها والتقويم الخاص بها وما الى ذلكاطالع الطال . ١٨

 تساعد الطالب في فهم اليات االمتحانات بمستوياتها المختلفة.
  

  مهام لجنة االرشاد االكاديمي
قسام، رات األة واالسترشادية، بروشوتهيئة متطلبات اإلرشاد األكاديمي والتسجيل والسحب واإلضافة (الخطط الدراسي . ١  

 نماذج التسجيل والسحب واإلضافة وغيرها)
 ت.تهيئة قوائم الطلبة مع المرشد األكاديمي لكل قسم وتثبيتها على أبواب المكاتب وفي لوحات اإلعالنا . ٢
 تحديث المعلومات في لوحة اإلرشاد األكاديمي. . ٣
 تنسيق واجراء استبيان للطلبة  . ٤
 ملف اإلرشاد األكاديمي لكل مرشد. التأكيد على تهيئة . ٥
 مناقشة مشاكل اإلرشاد األكاديمي في مجالس األقسام. . ٦
 تهيئة النماذج المطلوبة للمرشدين االكاديميين واقتراح النماذج المطلوبة. . ٧

 
 
 
 
 

 
 
 



  قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب و الرياضيات –جامعة الكوفة 

17    ٢٠١٩-الخطة العلمية  لقسم علوم الحاسوب

 
  ٢٠١٩-٢٠١٨لسنة  الدراسيالجدول 

  

  
 ٢٠١٩-٢٠١٨جدول المختبرات للفصل االول 

  ٣مختبر رقم 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وقت المحاضرة االحد االثنين الثالثاء عاءاالرب الخميس
  تحليل وتصميم نظم Aالمرحلة الثانية 
  م.م ابراهيم

 Bالمرحلة الثالثة 
  بناء مترجمات عملي

  م.م محمد خلف

 Bالمرحلة االولى 
اساسيات برمجة 

  عملي
  د.اسعد نوري

  A المرحلة الثالثة
  مبادئ االدارة

  م.م لمى
 Aالمرحلة الثانية
  مليبرمجيات نظام ع
  د. سالم حسن

  المحاضرة االولى
8:30-10:30  

  B المرحلة الثانية
  تحليل وتصميم نظم

 م.م ابراهيم
  Aالمرحلة الثانية 
  تحليل عددي

  م.م شهد عادل
 Aالمرحلة الثانية 

 برمجة كيانية عملي
  م.م علي صادق

  B  المرحلة الثانية
  برمجة كيانية

  م.م علي صادق
  Bالمرحلة الثانية 

  م عمليبرمجيات نظا
 د. سالم حسن

  المحاضرة الثانية
10:30-12:30  

 
   B المرحلة الثانية
  تحليل عددي

  م.م شهد عادل

  A المرحلة االولى
اساسيات برمجة 

  عملي
 د.اسعد نوري

  B المرحلة الثالثة
  مبادئ االدارة

 م.م لمى
  Aالمرحلة الثالثة 
  ١بناء مترجمات 

 محمد خلفم.م 
  المحاضرة الثالثة
12:30-2:30 



  قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب و الرياضيات –جامعة الكوفة 

18    ٢٠١٩-الخطة العلمية  لقسم علوم الحاسوب

  ٤مختبر رقم 

  
  

  ٥ رقم مختبر
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وقت المحاضرة االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس
  B ةثلاالمرحلة الث

 ١قواعد بيانات 
  عملي

 م.م نادية علي

 Bالمرحلة االولى 
مبادئ تركيب 
  حاسوب عملي

  د. ابتسام  الشمري

 Bالمرحلة الثانية 
  برمجة كيانية عملي

  م.م علي صادق

  
 Bنية المرحلة الثا

  تحليل عددي عملي
  م.م شهد عادل

 Bالمرحلة الثانية
  ١هياكل بيانات 

  م.م عباس فاضل
  المحاضرة االولى
8:30-10:30  

  A  ةلثالمرحلة الثا
 ١قواعد بيانات 

  عملي
 م.م نادية علي

 Bالمرحلة الثالثة 
  ١قواعد بيانات 

  م.م نادية علي

 Aالمرحلة الثالثة 
هندسة برامجيات 

  عملي
لي عبد م.م سيف ع

  الحسين

  A  المرحلة الثانية
 م.م شهد عادل  تحليل عددي عملي

  
  B المرحلة الثالثة
  ١بناء مترجمات 

 م.م محمد خلف
  المحاضرة الثانية
10:30-12:30  

 
 Aالمرحلة الثالثة 

بناء مترجمات 
  عملي

  م.م محمد خلف

  B المرحلة الثالثة
هندسة برامجيات 

  عملي
م.م سيف علي عبد 

 الحسين
 

  
  Aحلة الثانيةالمر

 م.م عباس فاضل  ١هياكل بيانات 
  المحاضرة الثالثة
12:30-2:30  

 وقت المحاضرة االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس
 Bالمرحلة الثانية 
 ١هياكل بيانات 

  عملي
  م.م عباس فاضل

  
  Aالمرحلة الثالثة 
  تشفير عملي

م.م محمد رضا عبد 
  الزهرة

   B الثةالمرحلة الث
  هندسة برامجيات

م.م سيف علي عبد 
  الحسين

  المحاضرة االولى  
8:30-10:30  

 Aالمرحلة الثانية 
 ١هياكل بيانات 

  عملي
 م.م عباس فاضل

 Aالمرحلة الثالثة 
  بحوث عمليات

  م.م مهند

  Bالمرحلة الثالثة 
  تشفير عملي

م.م محمد رضا عبد 
  الزهرة

   A المرحلة الثالثة
  هندسة برامجيات

سيف علي عبد  م.م
  الحسين

  المحاضرة الثانية 
10:30-12:30 

 
 Bالمرحلة الثالثة 
  بحوث عمليات

  م.م مهند
  المحاضرة الثالثة   

12:30-2:30  
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 نشاطات القسم العلمية :
 

  اسم المحاضر  تاريخ االنعقاد  اسم الورشة
٢٠١٧  

  هندس محمد احمد عبد النبيالم  ٢٠١٧-١٢-٥  ورشة عمل حول المكتبة االفتراضية
  أ.د زاهر محسن حسين  ٢٠١٧-٣-٢٢  ورشة عمل حول االتجاهات الحديثة في معالجة االشارة

  أ.د. كاظم بريهي سوادي  ٢٠١٧-٤-٥  ندوة تداخل االختصاصات مع علوم الحاسوب
  .د زاهر محسن حسينأ  ٢٠١٧-٢-٢٠  ورشة عمل الرياضيات والحاسوب مسيرة واحدة 

 أ.م.د احمد حسين عليوي  ٢٠١٧-١-١٦  ام الملفاتندوة استخد
 أ.م.د احمد حسين عليوي  ٢٠١٧-٥-١٥  ندوة حوسبة اللغة العربية مشاكل وحلول

  محمد هند رستمأ.و محمد حسن عادل أ.  ٢٠١٧-٥-٨  ندوة التقنيات الحديثة لمعالجة الصور الطبية
  نبيل صالح مهدي م.م  ٢٠١٧-٤-١٩   ورشة عمل مواقع التواصل االجتماعي ذات الطابع االكاديمي

 - م.م لؤي محمد رضا –د. كاظم بريهي أ.  ٢٠١٧-٣-٨ E-Examورشة عمل 
  مهندس اقدم احمد عبد الحمزة

 - م.م لؤي محمد رضا –د. كاظم بريهي أ.  ٢٠١٧-٣-١٥  ورشة عمل اعتماد االختبارات االلكترونية 
  مهندس اقدم احمد عبد الحمزة

  م.م نبيل صالح علي  ٢٠١٧-٥-١٧  من كوكل سكولر ورشة عمل اشهار البحوث ض
  أ.م.د. عبد الرزاق شنين الجنابي  ٢٠١٧-٣-٢٣  ندوة العمل التطوعي مهمة انسانية واجتماعية

  أ.م.د عالء عبد الزهرة االمين
٢٠١٨  

ندوة دعم السلم المجتمعي وسلطة القانون من خالل مكافحة 
  الجرائم بانواعها 

  ي مقداد ميري حسن الموسويالرائد الحقوق  ٢٠١٨-٣-٧
  أ.د عالء حسين الحمامي  Internet of things application 22-4-2018ندوة 

  كاظم بريهيأ.د.  ٢٠١٨-٥-١٥  ريق الى جودة التعليمنظام المقررات الطورشة عمل 
  هر حبيب العيدانيمصطفى طا  ٢٠١٨-٧-٢٤  ورشة عمل العوامل المساعدة في تطوير اداء الموظفين 

  م.م االء عبد الحسين  ٢٠١٨-٩-١٢  رشة عمل مواصفات الرسالة العلميةو
  أ.د.وسام بهية    ٢٠١٨-٤-١  ندوة المستجدات في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

  أ.م.د. مهدي عبادي
  مهندس علي فائق علي

  م.م محمد فاخر جابر  ٢٠١٨-٧-٣  على البحوث المنشورة    DOIورشة عمل كيفية تثبيت 
  المدرس قاسم هيال رسن  ٢٠١٨-٥-١٧  ذ نافندوة اللجان التحقيقية في قانون انضباط موظفي الدولة ال

ورشة عمل بغية التعرف باهمية االستثمار في مجال الخدمة 
  والجباية لخدمة القطاع الكهربائي 

  أ.م.د جواد كاظم سميسم  ٢٠١٨-١-٨
  أ.م.د احمد حسين الفتالوي

  م. محمد جاسم محمد 
  م.م سيف علي عبد الحسين  ٢٠١٨-٤-٢٥ Open Data Applicationة عمل ورش

ات ورشة عمل معالجة االشارة الرقمية وتطبيقاتها في التطبيق
  الحاسوبية

  أ.د. زاهر محسن حسين  ٢٠١٨-٤-١٥
  أ.د. صالح البيرماني  ٢٠١٨-٥-٢٠  ورشة عمل الهكر واساليبه

  م.م لؤي محمد رضا
  م.د. سالم حسن محيسن  ٢٠١٨-٢-٢٨  القصوى من تطبيق المودلورشة عمل كيفية االستفادة 
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  اصدارات ومنشورات القسم
  دليل مشاريع التخرج

  
 مشروع بحث التخرج

Graduation Research Project 
 

الدراسية  وحدة دراسية من خطته ١٠٠مشروع بحث التخرج عبارة عن مقرر بثالث وحدات دراسية يدرسه الطالب بعد اجتيازه   مقدمة
صة بعلوم ة الخاواجتياز التدريب العملي ،حيث ينجز الطالب فيه مشروعا (يفضل أن يكون تطبيقيا) في إحدى المجاالت المعرفي

  .CDقرص  مج علىالحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ويقدم عمله من خالل وثيقة بصياغة محددة إضافة إلى تقديمه نسخة من البرنا
  

 نجاز مشروع محدد في مجال الحاسوب وتكنولوجيا ونظم المعلومات.تعريف الطالب باآللية الرصينة ال . ١  خرج أهداف مشروع بحث الت
 زه.النجا عكس ما تعلمه الطالب خالل دراسته األكاديمية النجاز مشروعه وتسخير المعلومات النظرية والتطبيقية . ٢
 تمكين الطالب من العمل ضمن فريق عمل متكامل. . ٣
 عداد وتصميم وكتابة وثيقة المشروع بشكل نموذجي.يمكن الطالب من إ . ٤
 في مجال بحثه. Seminarيمكن الطالب من مهارات إعداد عرض  . ٥
  االطالع والتمكن من متطلبات سوق العمل في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. . ٦

  
صه ن من الحصول على فرصة عمل مالئمة في مجال تخصيجب ان يحقق مشروع البحث أهداف قسم علوم الحاسوب لكي يتمك  مجاالت انجاز مشروع البحث

  .وتقع المجاالت في الحقول التالية:
  تحليل وتصميم وبناء النظم. -١
 تصميم وتطوير وبناء مواقع االنترنت. -٢
 تطوير النظم الحاسوبية المختلفة. -٣
 استخدام البرمجيات المختلفة واألدوات المتوفرة النجاز نظام معلوماتي . -٤
 التجارة االلكترونية والتسويق االلكتروني والتعليم االلكتروني وغيرها. تطوير وبناء نظم -٥
 بناء وإدارة وتطوير شبكات حاسوبية متخصصة . -٦
 دراسة وتطوير مجاالت نظرية محددة وتطبيقها . -٧
 ختلفةالم رمجياتالتطبيقات المختلفة في مجال األمنية والوسائط المتعددة والرسوم الحاسوبية وبناء أدوات هندسة الب -٨
 لصور.اعالجة في أي مجال خاص بالذكاء الصناعي منها الشبكات العصبية، األنظمة الخبيرة، الخوارزميات الجينية، م -٩

  . تحليل هياكل البيانات او تصميم هذه الهياكل  باعتماد آلية متطورة.١٠
  . مجال التطبيقات الحديثة باستخدام الحاسوب.١١
  . الرسم بالحاسوب ١٢
  . أخرى..١٣
  

ات لمتطلبيتم تقديم مشاريع بحوث التخرج (مقترحات) تشتمل على العنوان،الهدف،وصف مختصر،الجهات المستفيدة ،ا -١  آلية طرح واختيار مشروع بحث التخرج
يس في الفصل ) من قبل أعضاء هيئة التدر١المادية والبرمجية والجدول الزمني ألتنفيذي للمشروع (وحسب نموذج رقم 

بة وتعرض ن الطلنجاز المشاريع من قبل الطلبة ، كما ويتم قبول مقترحات مشاريع البحوث المقدمة مالدراسي السابق ال
 على اللجنة العلمية للمصادقة عليها وإعالنها إلى الطلبة لالختيار.

 ) طلبة النجاز مشروع بحثي.٣ – ٢يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات بواقع ( -٢
 توزيع الطلبة. ، وتتولى لجنة مشاريع التخرج تنظيم عملية٢بة حسب نموذج رقم يتم اختيار مشروع التخرج من قبل الطل -٣
ى الب) ليتسنبل الطيتم تثبيت وتوزيع المشاريع على الطلبة في العطلة الصيفية (أو الفصل الدراسي السابق لتسجيله من ق -٤

ج يعادل التخر ة تدريس (مشروع بحثمشاريع كحد أعلى لكل عضو هيئ ةللطلبة استغالل الفترة الممنوحة لهم بواقع ثالث
 وحدة دراسية واحدة للمشرف). ويتم تثبيته للتسجيل خالل األسبوع الدراسي األول. 
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  مل على:تتكتب وثيقة المشروع باللغة االنكليزية وتش  وثيقة المشروع
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 

  
ء الطلبة وأسما ويجب ان يكون غالف الوثيقة من النوع السميك ويحتوي على معلومات الجامعة والكلية والقسم وعنوان المشروع

  المرفق.والمشرف وحسب النموذج 
  

  يتم تقييم مشاريع بحوث التخرج على النحو التالي:  اريع تقييم المش
 المشرف %٤٠ . ١
 (يتم تقييمها من قبل لجنة المناقشة) % الوثيقة٢٠ . ٢
 % لجنة المناقشة٤٠ . ٣

 
  راسي.عن التقدم الحاصل في انجاز النظام خالل األسبوع السادس لبدء الفصل الد Seminarيتولى الطلبة تقديم عرض 

تحويلها إلى أعضاء لجنة  والتي تتولى بدورها ١٤يم ثالث نسخ ورقية أولية إلى لجنة المشاريع خالل األسبوع يتولى الطلبة تقدكما و 
ن قبل لجنة لتي تحدد مفترة االمناقشة. كما ويتولى الطلبة تقديم ثالث نسخ نهائية وحسب النموذج المعتمد بعد إجراء المناقشة وخالل ال

  المناقشة.
  
  

 االنتهاء من التسجيل: األسبوع الدراسي األول  . ١  ل وانجاز ومناقشة مشروع البحثالجدول الزمني لتسجي
 Seminarتقديم الطلبة لعرض ٍ : األسبوع السادس . ٢
 تقديم ثالث نسخ أولية إلى لجنة المشاريع : ١٤األسبوع  . ٣
 إجراء المناقشة النهائية للمشروع : ١٥األسبوع  . ٤
  بع نسخبأر تسليم الوثيقة النهائية ١٧ – ١٦األسبوع  . ٥

  ة:هام التاليسم الميتم تشكيل لجنة المشاريع على مستوى القسم والكلية في بداية العام الدراسي وتتولى لجنة المشاريع في الق  إدارة وتنظيم مشاريع بحوث التخرج
  إصدار قوائم مشاريع بحوث التخرج وإعالنها . ١
  توزيع المشاريع على مجموعات الطلبة . ٢
  المتعلقة بالمشاريعإصدار التعليمات والتوصيات  . ٣
  توفير احتياجات الطلبة المتعلقة بالمشاريع . ٤
  Seminarsتنظيم عروض الطلبة  . ٥
  التنسيق مع المشرفين ورفع التوصيات المتعلقة بانجاز المشاريع . ٦
  تنظيم لجان المناقشات وتنظيم قوائم الدرجات النهائية . ٧
  أية أمور أخرى تتعلق بمشاريع بحوث الطلبة . ٨

  
  العلمية في القسم المصادقة على مشاريع بحوث التخرج المطروحة للطلبة. كما وتتولى اللجنة 



  قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب و الرياضيات –جامعة الكوفة 

22    ٢٠١٩-الخطة العلمية  لقسم علوم الحاسوب

    
  

 ١نموذج 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 

 
 ٢نموذج  رقم 

  نموذج التسجيل على مشروع بحث التخرج
Graduation Research Project Registration Form 

 
أسماء الطلبة   اسم المشروع  اسم المشرف  توقيع المشرف

  والتوقيع
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  قرار لجنة المشاريع:
  رئيس قسم علوم الحاسوب                                          اسم وتوقيع رئيس اللجنة

  
  
  

  ٣نموذج رقم 
  لجنة مناقشة مشروع بحث التخرج

Graduation Research Project Discussion Committee 
 

  التقييم  الدرجة  الفقرة
  اسم الطالب:  اسم الطالب:  اسم الطالب:

        %٨  فكرة المشروع
        %١٢  االنجاز

        %١٠  التقديم والعرض
المناقشة 

        %١٠  وإجابات الطلبة
          

        %٤٠  المجموع
  
  
  

  ئيس لجنة المناقشةر                                               عضو لجنة المناقشة                      عضو لجنة المناقشة
   
  

  رئيس قسم علوم الحاسوب       
  
  
  

  ٤نموذج رقم 
  تقييم وثيقة مشروع بحث التخرج

Graduation Research Project Document 
 

  التقييم  الدرجة  الفقرة
    %٥  تنظيم الوثيقة

    %٤  السالمة اللغوية 
    %٥  واالشكال والجداول تنظيم المصادر

الملخص، التمهيد، النتائج، 
االستنتاجات، واالعمال المستقبلية 

  والمالحق
٦%    

      
    %٢٠  المجموع

  
  مالحظة: تقيم الوثيقة بشكل موحد لجميع اعضاء المجموعة من الطلبة

  
  

  ئيس لجنة المناقشةر                                             عضو لجنة المناقشة                      عضو لجنة المناقشة   
  

  رئيس قسم علوم الحاسوب            
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  ٥نموذج رقم 
  تقييم مشرف المشروع للطلبة

Supervisor Evaluation Form 
 

  التقييم  الدرجة  الفقرة
  اسم الطالب:  اسم الطالب:  اسم الطالب:

االلتزام بتوجيهات 
        %١٠  المشرف

        %١٠  حضور اللقاءات
المشاركة في انجاز 

        %٢٠  المشروع
          

        %٤٠  المجموع
  

  مالحظات وتوصيات المشرف
  

  رئيس قسم علوم الحاسوب                                            اسم المشرف والتوقيع
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  غالف 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:
  

حث العلميوزارة التعليم العالي والب  
 جامعة الكوفة

 
الرياضيات و كلية علوم الحاسوب  

 

  
 قسم علوم الحاسوب

 
التدريب العمليدليل   

 
 
 
 
 
 

٩٢٠١  
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 التدريب العملي
يقصد بالتدريب العملي الممارسة الميدانية في مواقع العمل للقطاعين العام والخاص للجهات ذات العالقة بالحاسوب وتكنولوجيا  

هدف التدريب إلى تعريف الطالب بمتطلبات سوق العمل وربط ما تعلمه في المجال األكاديمي بالجانب العملي التطبيقي.المعلومات .ي  
 ٩٠ساعات يوميا تتم خالل الفصل الصيفي للسنة الثالثة بعد اجتياز الطالب ما ال يقل عن  ٦شهر واحد على األقل بواقع  فترة التدريب:

ية.وحدة دراسية من خطته الدراس  
 

  البرمجة -  مجاالت التدريب
  قواعد البيانات وإدارتها -
  االنترنت والويب -
  النظم الحاسوبية المختلفة(تحليل ،تطوير،وغيرها) -
  شبكات الحاسوب -
  الصيانة والتطوير -
  استخدام البرامجيات المختلفة -  
  مجاالت الذكاء الصناعي -
  اخرى -
  

  اشرة بالتدريب العملي خالل الفصل السابق للفترة المقررة للتدريب.يتم انجاز متطلبات المب -١  مراحل التدريب
حيث تقدم  ب فيهايتولى الطالب المشمول بالتدريب الحصول على الموافقة الخطية من الجهات ذات العالقة التي يرغب بالتدري -٢

 ها.الموافقة إلى القسم المعني حيث تتولى لجنة التدريب العملي تقييم جهة التدريب وصالحيت
 ) للحصول على الموافقة النهائية للتدريب.١التدريب خطيا من خالل نموذج رقم ( جهةتتم مفاتحة  -٣
 ) لتقييم الطالب بعد انتهاء فترة التدريب .٢تتولى الجهة المدربة تعبئة نموذج رقم( -٤
 يتولى الطالب المتدرب تقديم تقرير خطي بالتدريب يتضمن المجاالت التي تم التدريب عليها. -٥
 تم إجراء امتحان شفهي للطالب لمناقشته في المجاالت التدريبية التي تدرب عليها.ي -٦
 يحصل الطالب على درجة مستوفي حيث يتم توزيع التقييم على النحو التالي: -٧

  تقييم جهة التدريب               %٥٠  - أ
  التقرير            %٢٥  - ب

المناقشة            %٢٥   -ج       
  ستوفي.ادة التدريب في حالة عدم حصوله على درجة الميطالب الطالب بإع -٨
  طالبا لمتابعة التدريب من خالل زيارات الموقع. ١٥تولى القسم تسمية مشرف واحد لكل ي -٩
  
  
   

                         
  
  
  

)١نموذج التدريب العملي رقم(  
 
 

  السيد..........................................المحترم.
رتكم ليتنا ودائز بين ككلية الرياضيات وعلوم الحاسوب /جامعة الكوفة أن تعبر عن وافر شكرها وتقديرها للتعاون الجاد والمتميتود 

 ونود أن تتفضلوا بتعبئة النموذج المرفق وإعادته إلينا .
  مع التقدير

  .اسم الطالب:.................... ...............  القسم:...................
  جهة التدريب:........................ اسم المسؤول عن التدريب:................

  فترة التدريب:من................ إلى ................

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعـــــــــــة الكوفة          الرياضياتو  لية علوم الحاسوبك   

قسم علوم الحاسوب          
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  مجاالت التدريب:
  على االختيار المالئم: √الرجاء وضع عالمة 

  
    البرمجة -١
    نات وإدارتهاقواعد البيا -٢
    االنترنت والويب -٣
    النظم الحاسوبية(تحليل،تطوير،..) -٤
    الشبكات -٥
    سيب وتطويرهاصيانة الحوا -٦
    خدام البرامجيات المختلفةاست -٧
    التدريب -٨
    الذكاء الصناعي -٩

    اخرى -١٠
 
  
 

  الدائرةسم وتوقيع مدير ا                                                                               اسم وتوقيع المدرب                        
  
 

   البريد االلكتروني:
                        
 
 
 

)٢نموذج رقم (  
 

 تقييم الطالب المتدرب
 

  اسم الطالب:................................
  اسم جهة التدريب:.........................

  ..........العنوان:...........................
  فترة التدريب:..............................

 
%١٠٠تقييم الطالب  الفترة من   الى المدرب مجال التدريب ت  
١     
٢     
٣     
٤     
٥     
٦     
٧     

 
  نشاطات المتدرب لدعم عمل المؤسسة (تعبأ من قبل جهة التدريب):

 
  مالحظات ورأي المدرب:

 
  اسم وتوقيع المسؤول المباشر                 المدرب                           اسم وتوقيع 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعـــــــــــة الكوفة          الرياضياتو  كلية علوم الحاسوب   

قسم علوم الحاسوب          
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لطلبة قسم علوم الحاسوب  التدريب العمليدليل    

التدريب العملي في إعداد الطالب مهنيا إلى سوق العمل المتخصص من خالل زجه في مواقع    بأهميةتعريف الطالب    إلىيهدف هذا الدليل  
قة في مجاالت الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. حيث يتحول الطالب في هذا المقرر من األجواء األكاديمية إلى األجواء  العمل ذات العال

 التطبيقية في سوق العمل المتخصص ويتعايش مع اآلليات المتبعة في السوق لكي تتكامل عنده المجاالت النظرية والتطبيقية على حد سواء.
الطالب بآليات التدريب العملي وطرق االستفـادة منه لتنمية المهارات العملية والتطبيقية ومعايشة سوق العمل  يأتي هذا الدليل لتعريف  

 المتخصص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 جامعة الكوفة/ كلية الرياضيات وعلوم الحاسوب/ قسم علوم الحاسوب
٢١ص.ب.  –الكوفة    –النجف االشرف    –جمهورية العراق    

لكترونيالموقع اال  
www.mathcomp.uokufa.edu.iq/  البريد االلكتروني 

mathcomp@uokufa.edu.iq 
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م العالي والبـحث العلمي    وزارة التعل
م ا     لعلــميجـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو

مي         دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد
  
  
  
  جامعة الكوفة:  الجامعة      

   كلية علوم الحاسوب والرياضيات  :ة/ المعهدالكلي   
  علوم الحاسوب :   القسم العلمي    
  ٢٣-٤-٢٠١٨تاريخ ملء الملف :     
  

     :التوقيع                    :                                             التوقيع    
                   لمي :  اسم المعاون الع                                                 : اسم رئيس القسم   
                                               :   التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
    
  

                                                                          
     

  دقـق الملف من قبل     
  ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
  واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                    التاريخ         
  عالتوقي    

                                                                                               
  
  

          صادقة السيد العميد م                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  

  

مج األكادميي للكليات واملعاهد   استمارة وصف الرب
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  وصف البرنامج األكاديمي 
  

توقعة علم المالبرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التيوفر وصف 
ويصاحبه  من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
  

 جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية . ١
 علوم الحاسوب / المركز  علميالقسم ال . ٢
او اسم البرنامج األكاديمي  . ٣

 جامعة الكوفة المهني 
 بكلوريوس علوم  الحاسوب اسم الشهادة النهائية  . ٤
  :النظام الدراسي  . ٥

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى 
   المعتمد   برنامج االعتماد . ٦
  المؤثرات الخارجية األخرى  . ٧
   تاريخ إعداد الوصف  . ٨
 أهداف البرنامج األكاديمي . 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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 لوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمط برنامجمخرجات ال  . ١٠

  االهداف المعرفية   -أ
١أ           - Know and understand the essential mathematics relevant to Computer Science. 
        ٢ أ- 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.                    أ٣- 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.                       

  برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 
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  

 القيمية .واألهداف الوجدانية  -ج
 - Be able to design a database as free-standing applications .                                                 ١ج  

-Be able to invoke the database applications with the  World-Wide Web browser   ٢ج  
                      

  
  

 طرائق التعليم والتعلم     
  

Lectures 
Practical applications 
Solving exercises  
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  .لشخصي)اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

Be able to work effectively with others 
 طرائق التعليم والتعلم          

  
Lectures 
Practical applications 
Solving exercises  
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 مخطط مهارات المنهج
ن البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية م  
 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

السنة / 
رمز  المستوى

 أساسي اسم المقرر المقرر
 أم اختياري

ةيالمعرفاألهداف   

 يةالمهاراتاألهداف 
برنامج الخاصة بال  

األهداف الوجدانية 
المهارات العامة  والقيمية 

 (المنقولةوالتأهيلية 
المهارات األخرى 

متعلقة بقابلية ال
التوظيف والتطور 

)الشخصي  
١أ ٢أ  ٣أ  ٤أ  أ٥  أ٦  أ٧  أ٨  ١ب  ٢ب  ٣ب  ٤ب  ١ج  ٢ج  ٣ج  ٤ج  ١د  ٢د  ٣د  ٤د   

السنة 
 األولى

الفصل 
  األول

اساسيات البرمجة  
)١(برمجة  

                     اجباري قسم
مباديء تركيب  

 الحاسوب
                     اجباري قسم

مل تفاضل وتكا 
)١(  

                     اجباري كلية
هياكل متقطعة  

)١(  
                     اجباري كلية

اجباري  حقوق االنسان 
 جامعة

                    
)١لغة انكليزبة (  اجباري  

 جامعة
                    

اختياري  تربية رياضية 
 جامعة
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السنة 
 الثانية

الفصل 
 األول

 

منهج البحث  
 العلمي

اختياري 
 كلية

                    
                     اجباري قسم برمجة كيانية 
)١تحليل عددي (                       اجباري كلية 
)١احتسابية (                       اجباري قسم 
                     اجباري قسم معمارية الحاسوب 
)١هياكل بيانات (                       اجباري قسم 
تحليل و تصميم  

 النظام
                     اجباري قسم

السنة 
 الثالثة

الفصل 
 األول

 

)١مترجمات (                       اجباري قسم 
)١قواعد بيانات (                       اجباري قسم 
                     اجباري قسم هندسة برامجيات 
اختياري  تشفير 

 قسم
                    

اختياري  مباديء االدارة 
 جامعة

                    
اختياري  بحوث عمليات  

 كلية
                    

السنة 
 الرابعة
الفصل 
 األول

 

ح
                     اجباري قسم مبادى نظم تشغيل  ٤٤١

ح
اتصاالت وشبكات  ٣٤١

 الحاسوب
                     اجباري قسم

ح
مستودعات  ٤٣٢

 البيانات
 اختياري 
                     قسم

ص
١٥٤                      اجباري كلية نظرية المعلومات 
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السنة 
 األولى

الفصل  
 الثاني

 

البرمجة المتقدمة  
)٢(برمجة  

                     اجباري قسم
                     اجباري قسم التصميم المنطقي 
اجباري  لغة عربية 

 جامعة
                    

اجباري  ديمقراطية 
 جامعة

                    
اختياري  مباديء االحصاء  

 كلية
                    

هياكل متقطعة  
)٢(  

                     اجباري كلية
برمجة المواقع  

 االلكترونية
اختياري  

 قسم
                    

 
السنة 

ةالثاني  
الفصل 
 الثاني

 

  
احتمالية و 

 متغيرات عشوائية
اختياري 

 كلية
                    

)٢احتسابية (                       اجباري قسم 
                     اجباري قسم برامجيات نظام 
)٢هياكل بيانات (                       اجباري قسم 
اختياري  البرمجة المرئية 

 قسم
                    

تفاضل وتكامل  
 متقدم

اختياري 
 كلية

                    

السنة 
  الثالثة

الفصل 

)٢مترجمات (                       اجباري قسم 
                     اجباري قسم ذكاء اصطناعي 
)٢قواعد بيانات (  اجباري   

 قسم
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)٢لغة انكليزية (  الثاني اختياري  
 جامعة

                    
معالجة االشارة  

 الرقمية
اختياري 

 قسم
                    

)١نظم تشغيل (                       اجباري قسم 
رياضيات  

 حاسوبية
ختياري ا

 كلية
                    

السنة 
  الرابعة

الفصل  
 الثاني

 

٢٧٧ر                      اخياري كلية دوال خاصة 
ح

                     اختياري قسم نظم تشغيل متقدم ٤٤٣
ح

امنية الشبكات  ٤٦٣
 والبيانات

                     اجباري قسم
ح

التجارة  ٤٦٢
 االلكترونية

                     اجباري قسم
ح

مشروع بحث  ٤٩٢
)٢تخرج (  

                     اجباري قسم
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 ٢٠١٩-٢٠١٨التقويم الجامعي للسنة الدراسية  
 المالحظات المدة المحددة التاريخ اليوم تفاصيل مواعيد السنة الدراسية

 ----  أسبوع ١٥ ١٢/١/٢٠١٩-١/١٠/٢٠١٨ االثنين الفصل الدراسي األول مواعيد بدء وانتهاء
 أسبوع تعويضي

  مواعيد بدء وانتهاء :
االمتحانات النصف سنوية للكليات والمعاهد  -

 األولاالمتحانات النهائية للفصل الدراسي -  التي تتبع النظام السنوي
 .للكليات والمعاهد التي تتبع النظام الفصلي 

 ----  أسبوعان ٢/٢/٢٠١٩ – ٢٠/١/٢٠١٩ األحد

 ----  أسبوعان ١٦/٢/٢٠١٩- ٣/٢/٢٠١٩ األحد مواعيد بدء وانتهاء العطلة الربيعية
 ----  أسبوع ١٥ ١/٦/٢٠١٩-١٧/٢/٢٠١٩ األحد مواعيد بدء وانتهاء الفصل الدراسي الثاني

تفادة جامعة االسيترك للوأسبوع عيد الفطر المبارك  الدراسية سيصادف السنةبعد انتهاء المدة المحددة للفصل الدراسي الثاني من 
 من أيام األسبوع عدا أيام العيد في بدء االمتحانات

  مواعيد بدء:
المتحانات النهائية للدور األول للكليات ا-

  والمعاهد التي تتبع النظام السنوي .
المتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني ا -

 .النظام الفصلي  للكليات والمعاهد التي تتبع
 ----  ٩/٦/٢٠١٩ األحد

مراعاة عدم تداخلها 
طلبة  مع امتحانات

 اإلعدادية

 ----  شهران ١/٧/٢٠١٩ االثنين موعد بدء العطلة الصيفية
مواعيد التدريب الصيفي لطلبة الكليات 

والمعاهد المشمولة به وحسب المدة المعتمدة 
 في التعليمات الخاصة بالتدريب الصيفي

 ----  ----  ٣١/٨/٢٠١٩ - ١/٧/٢٠١٩ ناالثني

 ----  ١/٩/٢٠١٩ األحد موعد بدء امتحانات الدور الثاني

يترك بدئها للجامعة 
في حال تداخلت مع 

طلبة  امتحانات
اإلعدادية على أن 
تكتمل االمتحانات 
وموقف الطلبة قبل 
بدء السنة الدراسية 

 الجديدة.
 ض النقص في الفصل الدراسي األول باالستفادة من العطلةأما بالنسبة لطلبة المرحلة األولى فيتم تعوي 

 .الربيعية (السبوع واحد)ودوام أيام السبت إذا دعت الحاجة إلى ذلك
  

  


