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 هندسة تمنٌات الحاسبات

 

 وٍّح سئ١ظ اٌمغُ

ً تؼذ اخش ٠رطٛس اٌؼاٌُ تاذعاٖ اٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌّرطٛسج فٟ وً ِفاصً اٌح١اج, ٚفٟ خضُ صحّح االذعا٘اخ    ٠ِٛا

اٌّرؼذدج ٌٍصٕاػح ٚ اٌرعاسج ٚاٌرؼ١ٍُ  ٠ثشص ػٍُ اٌحاعثاخ وٕٙذعح ذم١ٕح ِٚؼٍِٛاخ تشاِع١ح وٛاحذج ِٓ اُ٘ 

اخ ٌرؼٛد ٌصاحثٙا دْٚ اضشاس ِٓ خالي ػٍَٛ اٌمشْ اٌٛاحذ ٚاٌؼشش٠ٓ ح١س اصثحد اٌّؼٍِٛح ذخضْ فٟ شثى

 حّا٠ح ٚ عش٠ح ذاِح. 

اْ لغُ اٌحاعثاخ ٚاحذ ِٓ االلغاَ اٌشائذج فٟ و١ٍح اٌّغرمثً اٌعاِؼح اضافح اٌٝ وٛٔٙا اٚي االلغاَ اٌرٟ      

 ذأعغد فٟ اٌى١ٍح ِٕٚٙا شغ ض١اء إٌٛس ١ٌشًّ ظ١ّغ اٌؼٍَٛ االخشٜ ٕ٘ذع١ح ٚاداس٠ح ٚطث١ح. 
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 المقدمة

ٕ٘ذعح ذم١ٕاخ اٌحاعٛب
 

ٕٚ٘ذعح  ػٍُ اٌحاعٛب ، ح١ُس ذعّغ ت١ٓ ِعاالٍخ ِرؼذدج ِٓإٌٙذعح ٟ٘ فشع ِٓ

ػادجً ِا ٠ىْٛ ٌذٜ ِٕٙذعٟ اٌحاعة ذذس٠ٌة  .اٌحاعٛب ٚتشِع١اخ اٌّطٍٛتح ٌرط٠ٛش أظٙضج اإلٌىرش١ٔٚاخ

ٚذىاًِ اٌثشِع١اخ ٚاألظٙضج، تذاًل ِٓ  ١ُّ اٌثشِع١اخٚذص (ٕ٘ذعح اٌىٙشتائ١اخ أٚ) ٕ٘ذعح اإلٌىرش١ٔٚاخ فٟ

ٕ٘ذعح اٌثشِع١اخ أٚ إٌٙذعح اٌىٙشتائ١ح فمظ. ٠ُشاسن ِٕٙذعٛ اٌحاعة فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ ظٛأة األظٙضج 

ٚاٌحٛاع١ة  ٚاٌّؼاٌعاخ اٌذل١مح اٌفشد٠ح ٚحذاخ اٌرحىُ اٌذل١مح ٚاٌثشِع١اخ فٟ ِعاي اٌحٛعثح، تذًء ِٓ ذص١ُّ

٘زا اٌّعاي ِٓ إٌٙذعح ال ٠شوض فمظ ػٍٝ و١ف١ح  .ذص١ُّ اٌذٚائش اٌىٙشتائ١ح إٌٝ ٚاٌحٛاع١ة اٌفائمح اٌشخص١ح

ًٍ أٚعغ  .ػًّ أٔظّح اٌحاعة َٔفغٙا، ٌٚىٓ أ٠ًضا و١ف١ح دِعٙا ٚاٌرؼاًِ ِؼٙا تشى

ؼرا ُّ ، اٌّضّٕح ٌٍّرحىّاخ اٌذل١مح ٚاٌثشاِط اٌصاترح دج ٌّٕٙذعٟ اٌحاعة وراتح اٌثشِع١اخذشًّ اٌّٙاَ اٌ

ٌٛحاخ اٌذٚائش  ، ٚذص١ُّاٌرٕاظش٠ح أظٙضج االعرشؼاس ، ٚذص١ُّداساخ اٌرىاًِ اٌفائمح ٚذص١ُّ ششائح

أ٠ًضا ِغ  ٠رالءِْٛوّا أْ ِٕٙذعٟ اٌحاعة  .أٔظّح اٌرشغ١ً ِخرٍطح اإلشاساخ، ٚذص١ُّ اٌّطثٛػح

ًٍ وث١ش ػٍٝ اعرخذاَ األٔظّح اٌشل١ّح ٌٍرحىُ فٟ األٔظّح اٌىٙشتائ١ح اٌشٚتٛذاخ أتحاز ، اٌرٟ ذؼرّذ تشى

 .ٚأظٙضج االعرشؼاس ٚاالذصاالخ اٌّحشواخ ِٚشالثرٙا ِصً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1
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 هندسة تمنٌات الحاسبات

 نبذة عن المسم :   

 

ثًٕعت أليش اإلداس٘ انقبدس يٍ ٔصاسِ انزؼهٛى ٔانجؾش  2010رأعظ لغى ُْذعّ رمُٛبد انؾبعٕة عُّ  

ٔٚؼذ  .2009نغُّ  427ٔلشاس يغهظ انٕصساء انًٕلش انًشلى  31/8/2010فٙ  5/3989انؼهًٙ رٔ انؼذد/ط

فٙ رخقـ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ ٔثؾكم خبؿ فٙ رقًٛى ٔرُفٛز انًُظٕيبد  انؾذٚضخاؽذ انزٕعٛٓبد 

 ؽبد انؾبعٕة ٔفٛبَخ ٔرقهؼ يخزهف االنكزشَٔٛخ ٔنٕ

انفشع انؼهًٙ ٔانقُبػخ ٔانًؼبْذ انزمُٛخ فٙ انزخققبد انزمُٛخ /خانذساعخ اإلػذادٚ ٙٚمجم فٙ انمغى خشٚغ     

انًُبظشح .يذِ انذساعخ أسثغ عُٕاد ٔنغخ انذساعخ ْٙ انهغخ االنكزشَٔٛخ االَكهٛضٚخ ًُٚؼ انخشٚظ ثؼذْب ؽٓبدح 

ّ ثكبنٕسٕٚط فٙ ُْذعّ رمُٛبد انؾبعٕة يؼبدنّ نهؾٓبدح انًًُٕؽخ فٙ االخزقبؿ يٍ انكهٛبد انزمُٛخ فٙ ْٛئ

ٔانمطبع  انذٔنخانزؼهٛى انزمُٙ كًب ًُٚؼ انخشٚظ ْٕٚخ َمبثّ انًُٓذعٍٛ ٔٚؾك نّ يًبسعّ يُّٓ انُٓذعخ فٙ دٔائش 

 .انخبؿ
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 هندسة تمنٌات الحاسبات

 

     ُسؤ٠ح اٌمغ 

    

ٚغؼٗ انمغى نٛكٌٕ يٍ االلغبو انًزًٛضح فٙ انؼشاق ٔاٌ ٚكٌٕ يؼشٔفب ثشفبَزّ انؼهًٛخ ٔانؼبنًٛخ ٔثزؼهًّٛ    

انًزًٛض ٔانجؾش انؼهًٙ انًإد٘ انٗ رمذو انًؼشفخ ٔخذيخ انًغزًغ يٍ خالل رمذٚى انذػى انزمُٙ ٔانًغزًش ٔرخشٚظ 

 .نشفذ انًغزًغ انكفإحانكٕادس 

 

 ُسعاٌح اٌمغ 

زطجٛمبد َٔمم انزكُٕنٕعٛب نقبنؼ انًغزًغ انًؾهٙ ٔانؼبنًٙ ٔرمذٚى انجشايظ انخ ٔٛفٙ انؼهٕو انُٓذعٚبدح شان    

 .عٙانخبس انؼبنى م يغافػهٗ سٔػ انزُبفظ ٔانزٕ حنزؼهًٛٛخ ٔانخذيبد انزمُٛخ يؼزًذا

 

 ُا٘ذاف اٌمغ 

 

 . ُْذعّ انؾبعجبد ٔرمُّٛ انًؼهٕيبدٚٓذف لغى ُْذعّ انؾبعجبد انٗ رهجّٛ االؽزٛبط انًزضاٚذ انٗ انًزخققٍٛ فٙ  .1

فٙ انؼهٕو انُٓذعٛخ انًشرجطخ ثبنؾبعجبد  ٔانزطجٛمٛخ األعبعٛخػهٗ ئعشاء انجؾٕس  البدس بيُٓذع عؼم انخشٚظ  .2

رطٕٚش انجؾش انؼهًٙ ٔئٚغبد انؾهٕل انؼهًٛخ نهًؾبكم انزٙ رٕاعٓٓب أعٓضِ انذٔنخ ٔانًقبَغ  ٔيزًكُب يٍ

 فٙ رطٕٚش ْزا انًغبل. ٔانًإعغبد ٔانٓٛئبد انًخزهفخ

  . (انًؼبنغبد )انؼًم ػهٗ خشائو انزؾغٛم ٔخشائو انزٕلٛذ ٔخشائو انغٛطشح نكبفخ إَاع االفك انًؼشفٛخ رٕعٛغ .3

ئعشاء انجؾٕس ٔانذساعبد ػهٗ انؾبعجبد ٔانجذائم انؾبعٕة امبفخ انٗ  األعضاء ثؼلرقًٛى خهك االثذاع فٙ  .4

  ػًم ٔفٛبَخ انؾبعجخ . انًًكٍ اعزخذايٓب ٔانزطٕٚش انًغزًش فٙ
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 أداسح انمغى

 

 يغهظ انمغى

 

 إٌّصة أعُ اٌرذس٠غٟ

 سئٛظ انمغى  د. ٚائً ظثاس ػثذ تشاسٖ أ. َ.

 يمشس انمغى  َ. َ. ػٍٟ حغ١ٓ شاِاْ 

 ٕ ػن  أ.َ.د. ػثذهللا ظثاس حغ١ٓ

 ػنٕ   َ.د. عاسج ػثذاٌشضا سحّاْ

 ػنٕ  حغ١ٓ ػٍٟ ا١َِٓ.  َ.
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 هندسة تمنٌات الحاسبات

0200-0202للعام الدراسً  مسم هندسة تمنٌات الحاسوبل اللجان مخطط  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجنة الجودة  اللجنة العلمٌة

 واالعتماد االكادٌمً
لجنة متابعة التعلٌم  اللجنة االمتحانٌة

 المدمج

 
أ.م. د.وائل جبار عبد 

 بشارة

 م .د. مٌاس دمحم مهدي 

 م. علً حسٌن شامان م.

 نعمة كمالم. زهراء  م.

 َ ص٠ذ أتشا١ُ٘ سعٛي َ.

 م. م. علً رشٌد رمل

 

 

أ.م. د.وائل جبار عبد 
 بشارة

 جبارهللا عبد.د. م
 حسٌن

 م.م. ولٌد علً حمزة

م.م. مصدق ماهر 
 عبدالزهرة

م. م. زٌد ابراهٌم 
 رسول

م. د. سارة عبدالرضا 

 رحمان

م. م. حوراء نعمة 

 جاسم

 م.م. حسٌن علً امٌن

 

 

م. م. احمد عدنان  

 هادي

م. د. عمار كرٌم 

 عبٌس

 م. شهب احمد مالن

 م. ضحى علً طالب

 

 اللجان

الطالبٌة الشؤون لجنة  

 م. د. مٌاس دمحم مهدي

 م. م. علً حسٌن شامان

م.م. مصدق ماهر عبد 

 الزهرة 

 م. سندس فراس جبار

المختبراتلجنة  متابعة   

م. م. حسٌن علً عبد 

 الكاظم

 م. عدنان حمزة حسن
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 إٌّصة اٌرخصص اٌٍمة اٌؼٍّٟ اٌشٙادج اعُ اٌرذس٠غٟ خ

 سئٛظ انمغى ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرقبالد    اعزبر يغبػذ دكزٕساِ ٔائم عجبس ػجذ ثؾبسح 1

يغبػذيذسط  يبعغزٛش ػهٙ ؽغٍٛ ؽبيبٌ 2  يمشس انمغى ُْذعخ ؽبعجبد   

 رذسٚغٙ ُْذعخ ؽبعجبد يذسط دكزٕساِ يٛبط دمحم يٓذ٘  3

ِدكزٕسا ػجذهللا عجبس  4  رذسٚغٙ ُْذعخ يٛكبَٛك يذسط 

5 

 

 رذسٚغٙ ُْذعخ االنكزشَٔٛك    يذسط يغبػذ يبعغزٛش ٔنٛذ ػهٙ ؽًضح

 رذسٚغٙ ػهٕو انشٚبمٛبد يذسط دكزٕساِ عبسح ػجذ انشمب سؽًبٌ  .  6

 رذسٚغٙ ُْذعخ كٓشثبء /ُْذعخ انمذسح انكٓشثبئٛخ  يذسط يغبػذ يبعغزٛش ؽغٍٛ ػهٙ ػجذ انكبظى 7

 رذسٚغٙ ُْذعخ انؾبعجبد   يذسط يغبػذ يبعغزٛش ؽغٍٛ ػهٙ ايٍٛ  8

 رذسٚغٙ ُْذعخ كٓشثبء   يذسط يغبػذ يبعغزٛش ػهٙ سؽٛذ سيم  9

يغبػذيذسط  يبعغزٛش يقذق يبْش ػجذ انضْشح  10  رذسٚغٙ ُْذعخ كٓشثبء )ارقبالد ٔ انكزشَٔٛبد( 

 رذسٚغٙ ُْذعخ انكٓشثبء ) االرقبالد( يذسط يغبػذ يبعغزٛش اؽًذ ػذَبٌ ْبد٘ 11

 رذسٚغٙ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد  يذسط يغبػذ يبعغزٛش صٚذ اثشاْٛى سعٕل 12

 رذسٚغٙ ُْذعخ انكزشَٔٛك ٔ ارقبالد    يذسط يغبػذ يبعغزٛش عبسح ػجبط سامٙ  13

 رذسٚغٙ ػهٕو ؽبعجبد يذسط دكزٕساح ػًبس كشٚى ػجٛظ 14

 رذسٚغٙ ُْذعخ ؽبعجبد )ركُٕنٕعٛب انؾبعجبد(  يذسط يغبػذ يبعغزٛش سمبة عبيٙ ػجذ ػهٙ   15

 رذسٚغٙ كٓشثبءُْذعخ  يذسط يغبػذ يبعغزٛش ؽٕساء َؼًخ عبعى  16

 رذسٚغٙ ُْذعخ كٓشثبء  يذسط يغبػذ يبعغزٛش ؽغٍ يٕفك غُٙ  17

 يؼٛذ ُْذعخ كٓشثبء  ثكبنٕسٕٚط ػذَبٌ ؽًضح 18

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد  / ثكبنٕسٕٚط عًٛبء دمحم عٕاد 17

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد / ثكبنٕسٕٚط اٚخ ػهٙ عًؼخ  18

 يؼٛذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد   / ثكبنٕسٕٚط عُذط فشاط عجبس  19

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد / ثكبنٕسٕٚط انًٓبو ػهٙ ؽغٍٛ 20

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد / ثكبنٕسٕٚط كشاس ؽٛذس ػجذهللا 21

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد / ثكبنٕسٕٚط صُٚت ػهٙ سمب 22

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد / ثكبنٕسٕٚط سٚب ػجذ انْٕبة  23

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد / ثكبنٕسٕٚط أٚالف ػجذ ػهٙ يكطٕف  24

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد / ثكبنٕسٕٚط مؾٗ ػهٙ هبنت  25

 الهيئة التدريسية
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 ٔاإلداس٘انكبدس انفُٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٕٞٛإٌظاَ اٌذساعٟ ٌمغُ ٕ٘ذعح ذم١ٕاخ اٌحاعٛب ع 

  عٕٛاخ 4ِذج اٌذساعح 

 ٌٞغح اٌذساعح أى١ٍض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِؼ١ذ ٕ٘ذعح وٙشتاء تىاٌٛس٠ٛط ػذٔاْ حّضج  .1

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد  ثكبنٕسٕٚط عًٛبء دمحم عٕاد  .2

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد ثكبنٕسٕٚط اٚخ ػهٙ عًؼخ   .3

 يؼٛذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد   ثكبنٕسٕٚط عُذط فشاط عجبس   .4

 اداس٘ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد ثكبنٕسٕٚط انًٓبو ػهٙ ؽغٍٛ  .5

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد ثكبنٕسٕٚط كشاس ؽٛذس ػجذهللا  .6

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد ثكبنٕسٕٚط صُٚت ػهٙ سمب  .7

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد ثكبنٕسٕٚط سٚب ػجذ انْٕبة   .8

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد ثكبنٕسٕٚط أٚالف ػجذ ػهٙ يكطٕف   .9

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد ثكبنٕسٕٚط مؾٗ ػهٙ هبنت   .10

 أداس٘ أداسح  دثهٕو  سؤٖ سؽًٍ خنٛش   .11

 يؼٛذ ُْذعخ رمُٛبد ؽبعجبد  ثكهٕسٕٚط  فبهًخ ؽٛذس   .12
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 ِفشداخ إٌّا٘ط اٌذساع١ح ٚاػرّاد٠رٙا

 

رى اػزًبد انًقبدس أ انًُٓظ انذساعٙ انخبؿ نهًشاؽم االسثؼخ نهمغى يٍ خالل انزٕأيخ يغ 

انغبيؼبد انؾكٕيٛخ ؽغت لشاس ٔصاسح انزؼهٛى ؽٛش رى رٕأيخ كهٛخ انًغزمجم يغ ُْذعخ رمُٛبد 

 انؾبعجبد يغ عبيؼخ انزمُٛخ انٕعطٗ.

 

 

 

 

 

 0202-0202م هندسة تمنٌات الحاسوب للعام الممررات الدراسٌة  لمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّشحٍح االٌٚٝ

 الساعات  اٌّادج
  العملً النظري 

 الوحدات

حمٛق االٔغاْاٌذ٠ّمشاط١ح ٚ   2 - 4 

(1اٌش٠اض١اخ )  3 - 4 

 3 3 - اٌشعُ إٌٙذعٟ

 4 4 - اٌٛسػ

 7 3 2 اعظ إٌٙذعح اٌىٙشتائ١ح

 6 2 2 ذشو١ة حاعثح

(1تشِعح اٌحاعٛب )  2 3 7 

 6 2 3 االٌىرش١ٔٚه اٌشلّٟ

 3  2 أى١ٍضٞ
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 اٌّشحٍح اٌصا١ٔح

 الساعات اٌّادج
 

 الوحدات

اٌحاعٛبذطث١ماخ   1 2 4 

(2اٌش٠اض١اخ )  3 - 4 

 7 3 2 ِؼّاس٠ح اٌّؼاٌعاخ اٌذل١مح

 6 2 2 االظٙضج ٚ اٌم١اعاخ

( 2) تشِعح اٌحاعٛب   2 2 6 

 6 2 3 اعظ االذصاالخ

 6 2 2 األٌىرش١ٔٚه

 / استيفاء اٌرذس٠ة اٌص١فٟ

 ح اٌّشحٍح اٌصاٌص

 اٌّادج
 الساعات

  العملً النظري 
 الوحدات

 4 2 1 ِحاو١اخ اٌشثىاخ اٌحاعٛب
 6 2 2 اٌرح١ٍالخ إٌٙذع١ح

 6 2 2 اعظ ٕ٘ذعح اٌغ١طشج
 6 2 2 اعظ شثىاخ اٌحاعٛب

 6 2 2 ذص١ُّ ِٕظِٛاخ اٌضِٓ اٌحم١مٟ
 6 2 2 ِؼاٌعح االشاسج اٌشل١ّح

 6 2 2 االذصاالخ اٌشل١ّح
 6 2 2 اٌزواء االصطٕاػٟ ٚ االٔظّح اٌخث١شج

 / استيفاء اٌرذس٠ة اٌص١فٟ
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 اٌّشحٍح اٌشاتؼح 

 الساعات انًبدح
  العملً النظري 

 الوحدات

 6 2 2 تشٚذٛوٛالخ شثىاخ اٌحاعٛب

 6 2 2 ٔظش٠ح اٌّؼٍِٛاخ ٚ اٌرش١ِض

 6 2 2 أظّح اذصاالخ ِرٕمٍح

 6 2 2 ا١ِٕح اٌحاعثاخ ٚ شثىاذٙا

 6 2 2 اداسج اٌّشاس٠غ

اٌّرؼذدجحٛعثح اٌٛعائظ   2 2 6 

 6 2 2 ذىٍٕٛظ١ا اٌحاعٛب اٌّرمذَ

 4 4 / اٌّششٚع
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 ِٙاَ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚصالح١اذٗ

 

 اٌٍعاْ اٌؼ١ٍّح

 اللجنة األهتحانية-1 

 -: رزأنف انهغُخ االيزؾبَٛخ انفشػٛخ يٍ

 سئٛظ انمغى / سئٛغب -1

 يمشس انمغى / َبئجب -2

 (2أعزبر رذسٚغٙ ػذد ) -3

 األِرحا١ٔح ِٙاَ اٌٍعٕح 

 طجٛك انزؼهًٛبد ٔاننٕاثو ٔانزٕعٛٓبد انقبدسح ػٍ انٕصاسح ٔانغبيؼخ ٔيغهظ انكهٛخ ٔانهغُخر

 االيزؾبَٛخ انًشكضٚخ ثؾأٌ االيزؾبَبد ٔانغغالد االيزؾبَٛخ.

 . ٚكٌٕ ػًم انهغُخ انفشػٛخ رؾذ اؽشاف يجبؽش يٍ انغٛذ انؼًٛذ-ة

 . نهزغٛش فٙ رؾكٛالرٓب عُٕٚب ٔؽغت يغزغذاد االيٕس لبثهٛخ انهغبٌ االيزؾبَٛخ -ط

 -: رمٕو انهغُخ االيزؾبَٛخ انفشػٛخ ثبنًٓبو االرٛخ-د

 . رُظٛى انمبػبد االيزؾبَٛخ ٔرٕصٚغ انطبنجخ ػهٛٓب ثًب ٚنًٍ عاليخ عٛش االيزؾبَبد -1

 .د ثؾكم دلٛكرٓٛئخ لٕائى ثأعًبء انطهجخ يغ رأؽٛش ؽبالد انشعٕة ٔانغٛبة ٔانؼجٕس ٔانزأعٛال -2

 . اعزالو دسعبد انغؼٙ ثؼذ اػالَٓب يٍ انمغى -3

 .اعزالو االعئهخ االيزؾبَٛخ فجٛؾخ ٕٚو االيزؾبٌ -4

رٕصٚغ انذفبرش االيزؾبَٛخ ػهٗ انمبػبد ٔاعزاليٓب ثؼذ اَزٓبء االيزؾبٌ ػهٗ اٌ ركٌٕ انذفبرش االيزؾبَٛخ  -5

 . يخزٕيخ ثخزى انكهٛخ

بو انغشٚخ ػهٗ اغهفخ انذفبرش االيزؾبَٛخ ٔاػبدح نقمٓب ثؼذ االَزٓبء يٍ ػًهٛخ سفغ االعًبء ٔ ٔمغ االسل -6

 . رقؾٛؾٓب ٔرذلٛمٓب

رؾكٛم نغبٌ نزقؾٛؼ انذفبرش ٔرذلٛمٓب يٍ رٔ٘ االخزقبؿ داخم انمغى ػهٗ اٌ ٚقؾؼ اعزبر انًبدح يبال  -7

 . ذ ارا كبَذ االعئهخ الم يٍ رنك( اعئهخ أ اكضش ٔعإال ٔاؽ5ٚمم ػٍ عإانٍٛ يٍ اعئهخ االيزؾبٌ ارا كبَذ )

رُضٚم انذسعبد انًضجزخ ػهٗ انذفبرش االيزؾبَٛخ فٙ لٕائى خبفخ ثكم يبدح ٔرذلٛمٓب رذلٛمب َٓبئٛب ٔرُضٚهٓب فٙ  -8

ؽٛذ( ٔرنك ثاَغبصِ يٍ خالل رشلٛى ففؾبرّ ٔيُغ انؾك ٔانؾطت ٔغٛشْب داخم  عغم انذسعبد ) انًبعزش

 . انغغم , يغ رٕلٛغ عًٛغ أػنبء انهغُخ االيزؾبَٛخ ثبإلمبفخ انٗ ػًٛذ انكهٛخ ػهٗ اٌ ٚزى رغهٛذِ

 ؽفع انذسعبد االيزؾبَٛخ كبفخ نهطهجخ ٔفك ثشَبيظ انكزشَٔٙ خبؿ ثبنهغُخ االيزؾبَٛخ فنال ػٍ االؽزفبظ -9

 . ؽفبظب ػهٛٓب يٍ انزهف ٔاننٛبع ( CD) ثبنُزبئظ انُٓبئٛخ ػهٗ الشاؿ

 . إلػالَٓبسفغ َزبئظ االيزؾبَبد انُٓبئٛخ انٗ انغٛذ انؼًٛذ نهًقبدلخ ػهٛٓب رًٓٛذا  -10

 . اػالٌ انُزبئظ االيزؾبَٛخ نهذٔسٍٚ االٔل ٔانضبَٙ -11

فشع ػهٗ َزبئغٓى االيزؾبَٛخ ٔانُظش فٛٓب خالل يذح اعزالو االػزشامبد انًمذيخ يٍ لجم ههجخ انمغى أ ان -12

 . ( اٚبو5)
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خبمؼخ نهفؾـ يٍ لجم نغبٌ  ألَٓبٔاالعٕثخ انًُٕرعٛخ يغ انذفبرش االيزؾبَٛخ  ثبألعئهخرؾزفع انهغُخ  -13

( نغُخ 2( ػؾش عُٕاد ٔفك انزؼهًٛبد سلى )10خبسعٛخ ٔٚزى ارالف انذفبرش االيزؾبَٛخ ثؼذ يذح ال رمم ػٍ )

( انخبفخ ثارالف االٔساق انشعًٛخ يغ يشاػبح رؼهًٛبد انؾفبظ ػهٗ انٕصبئك انخبفخ ثذٕٚاٌ انشلبثخ 1978)

 . (1991) ( نغُخ3انًبنٛخ سلى )

فٙ ؽبنخ صجٕد غؼ انطبنت أ اعبءرّ انزقشف داخم انمبػخ االيزؾبَٛخ فههغُخ انزٕفٛخ ثفقهخ أ سعٕثّ  -14

 . ؽغت انزؼهًٛبد انُبفزح

ثًٕافمخ انغٛذ انؼًٛذ ٔفٙ ؽبالد اننشٔسح  يزؾبَٛخ االٔ اعزُغبؿ ا٘ دفزش يٍ انذفبرش األٚغٕص فزؼ ا ال -15

 . انمقٕٖ

 

 اللجنة العلوية -2

 ههام اللجنة العلوية في القسن

ٔ  ثبإلمبفخانُظش فٙ انطهجبد ٔ انًمزشؽبد انًمذيخ يٍ لجم اػنبء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ فٙ انمغى ثزؼذٚم انًُبْظ  -1

 .انؾزف يُٓب ٔ ؽغت انُغجخ انًؾذدح ثبنزؼهًٛبد ٔ انجذ ثٓب

 .يفشداد انًٕامٛغ انذساعٛخ ٔ يزبثؼخ رُفٛز انًُبْظ انذساعٛخ ٔ ػذد انٕؽذاد نًٕامٛغ انذساعبد األٔنٛخ ئلشاس -2

 .يزبثؼخ انؾشكخ انؼهًٛخ فٙ انمغى ٔ ٔمغ انخطو نزطٕٚشْب -3

 .ٍٛٛ ٔ انًُزغجٍٛ فٙ انمغىرغغٛم ٔ يزبثؼخ انُؾبه انجؾضٙ نكبفخ انزذسٚغ -4

 .ساد انزطٕٚشٚخ فٙ انمغى ٔ انزشؽٛؼ نهذٔساد انزطٕٚشٚخ خبسط انمغى نكبفخ يُزغجٍٛ انمغىفزؼ انذٔ -5

 .انُظش فٙ ػمذ انًإرًشاد انؼهًٛخ ٔ انُذٔاد ٔ انؾهمبد انذساعٛخ ٔ ٔسػ ٔ سفغ انزٕفٛبد نؼمذْب -6

 .يشاعؼخ انكزت انًُٓغٛخ ٔ رمذٚى انًمزشؽبد نزؾذٚضٓب -7

 

 الشؤوى العلوية 

 .رؾمٛك أػهٗ األْذاف ٔانغٛبعبد فٙ انغبيؼخ. رُفٛز لشاساد يغهظ انكهٛخ ثؾأٌ انمغى .1

 .ٔيزبثؼخ رُفٛزْب نهمغىاإلؽشاف ػهٗ ئػذاد انخطخ االعزشارٛغٛخ  .2

 .اإلؽشاف ػهٗ ئداسح انؾإٌٔ انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانًبنٛخ ٔانضمبفٛخ .3

ً اإلؽشاف ػهٗ رطٕٚش انمغى  .4  .ئداسٚبً ٔأكبدًٚٛبً ٔثؾضٛب

 .يشالجخ ؽنٕس انطالة ٔئعشاء االيزؾبَبد نهًمشساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ .5

 .ٔخبسعٓب انكهٛخطٕٚش انؼاللبد ثٍٛ األلغبو داخم رُغٛك ٔر .6

 .اإلؽشاف ػهٗ رٕفٛش كبفخ انًزطهجبد انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانًبنٛخ .7

 باإلؽشاف ػهٗ سفغ انغٕدح ٔرطٕٚش يخشعبرٓ .8

 .ٔفك انزؼهًٛبد انقبدسح يٍ ػًبدح انكهٛخرُفٛز ٔيزبثؼخ لشاساد يغهظ انمغى.   .9

 .ئعشاء يشاعؼخ ٔرمٛٛى دٔسٚخ نزطٕٚش يُبْظ انمغًٍٛ انؼهًٙ ٔاألكبدًٚٙ ٔػشمٓب ػهٗ يغهظ انكهٛخ .10

 .اإلؽشاف ػهٗ عٛش أعبنٛت انزذسٚظ ٔانزذسٚظ ٔأداء أػنبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔاعجبرٓى .11

 .ؼهًٛخ سثغ انغُٕٚخ ٔانغُٕٚخ ػٍ األَؾطخ انؼهًٛخئػذاد انزمبسٚش ان .12

 .ػشك األثؾبس ػهٗ انهغبٌ انؼهًٛخ ألغشاك انزشلٛخ ٔانزشٔٚظ .13
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 .رٕصٚغ انطالة ػهٗ يٕالغ انزذسٚت ٔرٕصٚغ اإلؽشاف ػهٗ يُغٕثٙ انمغى ٔئفذاس األٔايش اإلداسٚخ انالصيخ .14

 .اإلؽشاف ػهٗ انؾإٌٔ انؼهًٛخ نهطالة نًشاؽم انذساعخ انًخزهفخ .15

 .الزشاػ انخجشاء نهُظش فٙ انزشلٛبد انؼهًٛخ نزذسٚظ انمغى .16

ركهٛف أ٘ يٍ أػنبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنمٛبو ثبنًٓبو انزذسٚغٛخ ؽغت انؾبعخ ثغل انُظش ػٍ انغمف انز٘ رؾذدِ  .17

 .انغٓبد انؼهٛب

 ألخشٖ.يٕافمخ أػنبء ْٛئخ انزذسٚظ ػهٗ ئنمبء يؾبمشاد فٙ انجشايظ انزذسٚغٛخ أٔ انذساعٛخ نأللغبو ا .18

 انًٕافمخ ػهٗ رشؽٛؼ أػنبء ْٛئخ انزذسٚظ نهًؾبسكخ فٙ انهغبٌ انفُٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانؼهًٛخ. .19

 رٕعّٛ أػنبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ ؽبنخ رغٛجٓى أٔ رأخشْى ػٍ ؽنٕس انًؾبمشاد ٔاعزغٕاثٓى. .20

 رٕصٚغ انذسٔط ػهٗ أػنبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى انؼهًٙ. .21

األلم فٙ انفقم انذساعٙ نهٕلٕف ػهٗ اؽزٛبعبرٓى ٔيؾبكهٓى ٔفؼٕثبرٓى خالل نمبء هالة  انمغى يشح ٔاؽذح ػهٗ  .22

يغٛشرٓى األكبدًٚٛخ فٙ انغبيؼخ ٔاالعزًبع ئنٗ الزشاؽبرٓى ٔآسائٓى ٔئٚغبد انؾهٕل انالصيخ ٔرمذٚى انزٕفٛبد ئنٗ 

 ػًٛذ انكهٛخ. كهٛخ ئرا نضو األيش.

 ًٕظفٍٛ اإلداسٍٚٛ فٙ لغًّ ٔسفؼٓب ئنٗ ػًٛذ انكهٛخ.ئػذاد رمبسٚش رمٕٚى األداء ألػنبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔان .23

 اإلؽشاف ػهٗ ػًهٛخ اإلسؽبد األكبدًٚٙ ثبنمغى ٔرٕصٚغ انطالة ػهٗ أػنبء ْٛئخ انزذسٚظ. .24

 انًخزجشاد انؼًهٛخ ٔيزبثؼزٓب ٔيزبثؼخ انكٕادس ٔانًؾشفٍٛ نٓب.اإلؽشاف ػهٗ  .25

انمغى ػهٗ انُؾبه انؼهًٙ َٔؾش انجؾٕس انؼهًٛخ فٙ يغالد ػهًٛخ سفُٛخ مًٍ يإعغخ عكٕثظ  رذسٚغٕٛرؾفٛض  .26

 ٔكالسٚفٛذ.

 ٚغٙ.سعًُشاد ٔٔسػ ػهًٛخ نشفغ انًغزٕٖ انؼهًٙ نهكبدس انزذ ئلبيخ .27

  الشؤوى اإلدارية

 .2008نغُخ  23انًٕافمخ ػهٗ يُؼ ئعبصح َظبيٛخ نًٕظفٙ انغبيؼخ ثًٕعت لبٌَٕ انخذيخ انغبيؼٛخ سلى  .1

 انزٕفٛخ ثشعبئم انؾكش ٔانزمذٚش نًٕظفٙ انذائشح ػهٗ األداء انًزًٛض. .2

 رٕصٚغ انًٓبو ػهٗ أػنبء انمغى أٔ انفشع ٔفمبً نًب رًهّٛ يقهؾخ انمغى انؼهًٙ ٔئفذاس األٔايش اإلداسٚخ. .3

 فٙ عهغبد اعزضُبئٛخ ػُذ اننشٔسح. انمغىدػٕح يغهظ  .4

نًٍ رغبٔص انُغجخ انًغًٕػ ثٓب يٍ هالة انمغى ٔفك انزؼهًٛبد  انزٕفٛخ ثافذاس لشاساد انفقم ثغجت انزغٛت .5

 انُبفزح.

رٕصٚغ انٕاعجبد ػهٗ يُزغجٙ انمغى أ انفشع ػهٗ ٔفك يب رًهّٛ يقهؾخ انمغى انؼهًٛخ ٔافذاس االٔايش االداسٚخ  .6

 ثزنك .

 دػٕح يغهظ انمغى نالَؼمبد فٙ عهغبد اعزضُبئٛخ ػُذ اننشٔسح . .7

 .نشعٕة نهطهجخ انغٛبثٍٛٛ أٔ ػُذ سعٕثٓى ٔيخبنفزٓى نألَظًخ ٔانزؼهًٛبدئفذاس أٔايش انزُجّٛ ٔا .8

رٕصٚغ انٕاعجبد ػهٗ يُزغجٙ انمغى أ انفشع ػهٗ ٔفك يب رًهّٛ يقهؾخ انمغى انؼهًٛخ ٔافذاس االٔايش االداسٚخ  .9

 ثزنك .
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 اٌطٍثح

 ا١ٌح لثٛي اٌطٍثح -1

 .اٌمثٛي فٟ اٌى١ٍح ٚطشق اٌرمذ٠ُ ٌٙا

 االػذادٚخ فشع انؼهًٙ )رطجٛمٙ ٔأؽٛبئٙ( .خشٚغٙ انذساعخ  -

انكٓشثبء ٔانمذسح  -فٛبَخ انؾبعجبد  -االرقبالد  –ٔانغٛطشح  اإلنكزشَٔٛكخشٚغٙ اػذادٚخ انقُبػخ ) -

 انؾبعجبد ٔؽجكبد انؾبعٕة( . -ركُهٕعٛب االػالو  -االعٓضح انطجٛخ  -انكٓشثبئٛخ 

 -ؽجكبد انؾبعٕة  -انًؼهٕيبد )رغًٛغ ٔفٛبَخ انؾبعٕة خشٚغٙ اػذادٚخ انقُبػخ فشع انؾبعٕة ٔرمُٛخ  -

 اعٓضح انٓبرف ٔانؾبعٕة انًؾًٕل( .

 . 2/9/2009انٗ َمبثخ انًُٓذعٍٛ انؼشالٛخ ثًٕعت لشاس انُمبثخ فٙ  االَزًبءٚؾك نهخشٚغٍٛ  -

 د٠ٕاس  3,000,000اٚالً: اٌذساعح اٌصثاح١ح ٚأظٛس٘ا:   

 د٠ٕاس 3,000,000: شا١ٔاً : اٌذساعح اٌّغائ١ح ٚأظٛس٘ا  

 . %60انؾذ االدَٗ نهًؼذل اللزُبء اعزًبسح انزمذٚى  :شاٌصاً: اٌحذ االدٔٝ ِٓ ِؼذي اٌمثٛي       

 

 ِٛاصفاخ ػًّ اٌخش٠ط  

 ْهّ نهؼًم فٙ كبفخ يشافك انمطبع إٙ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبد ٔانزٙ رٚؾقم انخشٚظ ػهٗ ؽٓبدح انجكبنٕسٕٚط ف

 نهؾبعجبد كبفخ. ٔاإلدايخٔانزشكٛت  انقٛبَخنك ٚهجٙ يزطهجبد عٕق انؼًم يٍ ؽٛش انؼبو ٔانخبؿ ٔكز
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 ا١ٌح ذٛص٠غ اٌطٍثح ػٍٝ اٌصفٛف

 

 

 



 
 

20 
 

 هندسة تمنٌات الحاسبات

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 هندسة تمنٌات الحاسبات

  



 
 

22 
 

 هندسة تمنٌات الحاسبات

 

 

 



 
 

23 
 

 هندسة تمنٌات الحاسبات

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

 هندسة تمنٌات الحاسبات

 

 ا١ٌح اظشاء االِرحأاخ

 انفقهٙ انغؼٙ .1

 .االيزؾبٌ انُٓبئٙ نهفقم انذساعٙ .2

َظشٚالخ ٔ ػًهٛالخ( ٔػهٛالّ رخزهالف انٛالخ انزمٛالٛى كًالب  ,انمغى انٗ صالالس يغًٕػالبد )َظشٚالخ  رُمغى يٕاد

 يجٍٛ فٙ انغذٔل ادَبِ

 ٔٛع اٌّادج

 اٌذسظح إٌٙائ١ح االِرحاْ إٌٙائٟ اٌغؼٟ اٌفصٍٟ

 

 ٔظشٞ ٚ ػٍّٟ

 

20 

 ػٍّٟ

20 

 ٔظشٞ

10 

 ذم١١ُ

 %50انًغًٕع=

 

10 

 ػًهٙ

40 

 َظش٘

 %50انًغًٕع=

 

100% 

 

 

 ٔظشٞ

50% 50% 100% 

 ػٍّٟ

70% 30% 100% 

 

 انٛخ انزذسٚت انقٛفٙ نهطهجخ

لغرض وضع المعرفة االكادٌمٌة التً ٌكتسبها الطالب موضع التطبٌك ٌموم الطالب بالتدرٌب العملً فً 
المؤسسات الهندسٌة فً المرحلة الثانٌة والثالثة  ولمدة شهر كامل خالل العطلة الصٌفٌة, و ٌعتبر التدرٌب 

على شهادة البكالورٌوس فً تخصص هندسة تمنٌات الحاسبات الصٌفً من متطلبات تخرج الطالب و حصوله 
 . و ٌتم التدرٌب الصٌفً للطلبة وفك االلٌة ادناه:

 مفاتحة المؤسسات الهندسٌة ذات العاللة لغرض الحصول على موافمتها لتدرٌب الطلبة. -1
 تمسٌم الطلبة على شكل مجامٌع حسب جهة التدرٌب. -2
 تمٌٌم الطلبة خالل فترة التدرٌب.تشكٌل لجنة متخصصة لألشراف على  -3
متابعة تدرٌب الطلبة من خالل زٌارات الكادر التدرٌسً المشرف الى المؤسسات الهندسٌة التً ٌتم فٌها تدرٌب  -4

 الطلبة.
 تمٌٌم الطلبة ٌتم من لبل المشرفٌن على التدرٌب فً المسم و المؤسسة الهندسٌة
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 اػذاد اٌطٍثح اٌّمث١ٌٛٓ ٚاٌخش٠ع١ٓ ٌٍمغُ

انؼبو انذساعٙ 

2010-2011 

 ػذد انخشٚغٍٛ ػذد انًمجٕنٍٛ

 ِغائٟ صثاحٟ ِغائٟ صثاحٟ

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس 

     / / / / 

 / / 57 51 انًغًٕع

 / 108 انًغًٕع انكهٙ

انؼبو انذساعٙ 

2011-2012 

 ػذد اٌخش٠ع١ٓ ػذد اٌّمث١ٌٛٓ

 ِغائٟ صثاحٟ ِغائٟ صثاحٟ

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس 

     / / / / 

 / / 67 52 انًغًٕع

 / 119 انًغًٕع انكهٙ

انؼبو انذساعٙ 

2012-2013 

 ػذد اٌخش٠ع١ٓ ػذد اٌّمث١ٌٛٓ

 ِغائٟ صثاحٟ ِغائٟ صثاحٟ

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس 

     / / / / 

 / / 157 85 انًغًٕع

 / 242 انكهٙ انًغًٕع

انؼبو انذساعٙ 

2013-2014 

 ػذد اٌخش٠ع١ٓ ػذد اٌّمث١ٌٛٓ

 ِغائٟ صثاحٟ ِغائٟ صثاحٟ

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس 

 96 21 123 11 32 19 45 4 

 49 51 134 117 انًغًٕع

 100 251 انًغًٕع انكهٙ

انؼبو انذساعٙ 

2014-2015 

 ػذد اٌخش٠ع١ٓ ػذد اٌّمث١ٌٛٓ

 ِغائٟ صثاحٟ ِغائٟ صثاحٟ

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس 

     32 13 63 5 

 68 45 95 105 انًغًٕع

 113 200 انًغًٕع انكهٙ
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انؼبو انذساعٙ 

2015-2016 

 ػذد اٌخش٠ع١ٓ ػذد اٌّمث١ٌٛٓ

 ِغائٟ صثاحٟ ِغائٟ صثاحٟ

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس 

 57 14 34 8 54 24 109 13 

 122 78 42 71 انًغًٕع

 200 113 انًغًٕع انكهٙ

انؼبو انذساعٙ 

2016-2017 

 ػذد اٌخش٠ع١ٓ ػذد اٌّمث١ٌٛٓ

 ِغائٟ صثاحٟ ِغائٟ صثاحٟ

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس 

     73 19 98 17 

 115 92 33 71 انًغًٕع

 207 104 انًغًٕع انكهٙ

انذساعٙ انؼبو 

2017-2018 

 ػذد اٌخش٠ع١ٓ ػذد اٌّمث١ٌٛٓ

 ِغائٟ صثاحٟ ِغائٟ صثاحٟ

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس 

     57 16 60 13 

 73 73 86 100 انًغًٕع

 146 186 انًغًٕع انكهٙ

انؼبو انذساعٙ 

2018-2019 

 ػذد اٌخش٠ع١ٓ ػذد اٌّمث١ٌٛٓ

 ِغائٟ صثاحٟ ِغائٟ صثاحٟ

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس 

 6 32 19 64 12 86 20 88 انًغًٕع

   121    206  انًغًٕع انكهٙ

 اٌخش٠ع١ٓ ػذد اٌّمث١ٌٛٓ ػذد 

-2019اٌذساعٟ اٌؼاَ 

2020 

 ِغائٟ صثاحٟ ِغائٟ صثاحٟ

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس 

 3 31 10 50 18 48 16 53 اٌّعّٛع

 93 121 اٌّعّٛع اٌىٍٟ

 ػذد اٌخش٠ع١ٓ اٌّمث١ٌٛٓ ػذد 

 صثاحٟ                    ِغائٟ ِغائٟ صثاحٟ 

 أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛس أاز روٛسانؼبو انذساعٙ 
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2020-2021     

 48 13 120 14 66 10 70 9 

 155 143 63 اٌّعّٛع اٌىٍٟ

 اٌؼاَ اٌذساعٟ

2021-2022 

 ػذد اٌخش٠ع١ٓ اٌّمث١ٌٛٓػذد 

 ِغائٟ صثاحٟ  ِغائٟ صثاحٟ

     أاز روٛس  أاز روٛس 

 146 16       

 

  ٟسعُ ِخططاخ ذٛضح ِا ٠أذ 

 

 ِعّٛع اٌطٍثح اٌّمث١ٌٛٓ فٟ اٌمغُ حغة اٌغٕٛاخ
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 اعّاء اٌطٍثح األٚائً ِٕز ذأع١ظ اٌمغُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

 مجموع الخرٌجٌن

 مجموع الخريجين

 عُخ انزخشط اعى انطبنت د

 2014-2013 اٌحغ١ٓفاطّح ١٘صُ ػٍٟ ػثذ  1

 2015-2014 حغ١ٓ غأُ ػثاط واظُ 2

 2016-2015 دمحم شاوش فشحاْ ِٕصٛس 3

 2017-2016 رٚ اٌفماس طاٌة ػثاط حغ١ٓ 4

 ػٍٟ حغ١ٓ ػثذ اعٛد  5

 2018-2017 ػٍٟ ح١ّذ ظٛاد خ١ًٍ 6

 اعاِح ح١ّذ ػاشٛس ػثذ هللا 7

 2019-2018 حغ١ٕٓ ػٍٟ ػثذ اعّاػ١ً 8

 2020-2019 ػثاط فاطّح ح١ذس 9

 2021-2020 سعٛي اتشا١ُ٘ ػٍٟ ت١ؼٟ 10
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 ِشاس٠غ اٌرخشض اٌّر١ّضج
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 اٌثٕٝ اٌرحر١ح

 ُِخطظ تٕا٠ح اٌمغ 
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 ُاٌّىاذة االداس٠ح ٌٍمغ 

  

 

 

 

 

 

 

 مكتب سكرتارية القسم مكتب رئيس القسم
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  اٌذساع١حاٌماػاخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِخرثشاخ اٌمغُ

 

 يخزجشاد انًشؽهخ انضبَٛخ يخزجشاد انًشؽهخ األٔنٗ

 تطبٌمات الحاسوب 1 الورش 1

 معمارٌة المعالجات الدلٌمة 2 اسس الهندسة الكهربائٌة 2

 االجهزة و المٌاسات 3 تركٌب حاسبة 3

(2برمجة الحاسوب ) 4 (0برمجة الحاسوب ) 4   

الرلمً االلكترونٌن 5  اسس االتصاالت 5 

يغبؽخ  سيض انمبػخ

و انمبػخ
2 

انطبلخ 

 االعزٛؼبثٛخ/هبنت

 انطبثك

AC-201 65 45 ٟٔاٌصا 

AC-202 65 45 ٟٔاٌصا 

AC-203 65 45 ٟٔاٌصا 

AC-204 65 45 ٟٔاٌصا 

AC-205 65 45 ٟٔاٌصا 

AC-206 65 45 ٟٔاٌصا 

AC-207 65 45 ٟٔاٌصا 

AC-208 65 45 ٟٔاٌصا 

AC-209 65 45 ٟٔاٌصا 

AC-210 65 45 ٟٔاٌصا 
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 االلكترونٌن 6 

 ِخرثشاخ اٌّشحٍح اٌشاتؼح ِخرثشاخ اٌّشحٍح اٌصاٌصح

 بروتوكوالت شبكات الحاسوب 1 محاكٌات الشبكات الحاسوب 1

 نظرٌة المعلومات و الترمٌز 2 التحلٌالت الهندسٌة 2

 انظمة اتصاالت متنملة 3 اسس هندسة السٌطرة 3

الحاسوباسس شبكات  4  امنٌة الحاسبات و شبكاتها 4 

 ادارة المشارٌع 5 تصمٌم منظومات الزمن الحمٌمً 5

المتعددةحوسبة الوسائط  6 معالجة االشارة الرلمٌة 6  

 تكنلوجٌا الحاسوب المتمدم 7 االتصاالت الرلمٌة 7

 الذكاء االصطناعً و االنظمة الخبٌرة 8

 

 ِخرثش اعظ اٌغ١طشج  -1

  -: اٌٛصف

 .نزؾكى انخطٙ ٔرقًٛى اَظًخ انزؾكىاػطبء يؼهٕيبد ػٍ انًفبْٛى االعبعٛخ نُظشٚخ ا

 ِخرثش اٌضِٓ اٌحم١مٟ -2

 -: اٌٛصف

 انزؼشف ػهٗ انًجبدب انًغزخذيخ فٙ رقًٛى يُظٕيخ يزمذيخ ثبالػزًبد ػهٗ انؾبعجخ االنكزشَٔٛخ نهزؼبيم يؼٓب ثؾكم انٙ.

 ِخرثش ِؼاٌعح االشاسج اٌشل١ّح  -3

 -: اٌٛصف

رٓذف انًبدح انٗ رؼهٛى انطبنت انًٕامٛغ االعبعٛخ نًؼبنظ االؽبسح ٔاعزخذايٓب فٙ يؼبنغخ اؽبساد انقٕد ٔانقٕسح 

 .ٔاعزخذاو انًشؽؾبد انشلًٛخ
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 ِخرثش اعظ االذصاالخ -4

 اٌٛصف :-

انزؼشف ػهٗ اعبعٛبد االرقبالد انًغزخذيخ فٙ َمم انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انًشعهخ كٓشثبئٛب.    

ِخرثشاالذصاالخ اٌّرٕمٍح-5  

 اٌٛصف :-

رٓذف انًبدح انٗ دساعخ انطبنت انٗ دساعخ االرقبالد انخهٕٚخ انًزُمهخ ثغًٛغ اَظًخ االعٛبل ٔدساعخ انٓٛكهٛخ 

الٚب ٔانزغطٛخ نؼًهٛخ االرقبلانذاخهٛخ نهخ  

ِخرثش االذصاالخ اٌشل١ّح -6  

 اٌٛصف :-

رٓٛئخ انطبنت ػهٗ انزؼشف ػهٗ رمُٛبد االرقبالد انشلًٛخ ٔإَاع انزنًٍٛ انشلًٙ نهزشدداد انجُٛٛخ ٔانؼبنٛخ 

بثإَٔاػٓ  

ِخرثش اٌرح١ٍالخ إٌٙذع١ح -7  

 اٌٛصف :-

 يغبػذح انطبنت ػهٗ فٓى انمٕاٍَٛ ٔانًغبئم انشٚبمٛخ انالصيخ نغشك ؽم انذٔائش انكٓشثبئٛخ انًؼمذح

اٌحاعثاخِخرثش أ١ِٕح  -8  

 اٌٛصف :-

رٓذف انًبدح انٗ ثٛبٌ انٕعبئم ٔانطشق انزٙ ٚغت ارجبػٓب نؾًبٚخ انؾبعٕة يٍ انذخٕل انٛٓب يٍ غٛش انًخٕنٍٛ 

ٔانؼجش فٛٓب ٔكزنك ؽًبٚخ انجٛبَبد ٔلٕاػذ انجٛبَبد يٍ انًزطفهٍٛ كزنك ؽًبٚخ ؽجكخ انؾبعٕة انخبفخ يٍ 

.رٕكٕالد ؽًبٚخ انؾجكبدْغًبد انًزطفهٍٛ يٍ خالل رفؼٛم ٔاعزضًبس ثشٔ  

ِخرثش اعظ اٌشثىاخ -9  

 اٌٛصف :-

انؾجكبد ٔكٛفٛخ سثطٓب ٔكٛفٛخ رُبلم انًؼهٕيبد خالل انؾجكخ امبفخ انٗ انجشٔرٕكٕالد  ثإَٔاعرؼشٚف انطبنت 

 انًغزخذيخ خالل انؾجكبد
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ِخرثش اٌشثىاخ -10  

 اٌٛصف:-

رٓذف انًبدح انٗ ثٛبٌ انٕعبئم ٔانطشق انزٙ رؾزٕٚٓب ؽجكخ انؾبعٕة ؽٛش رزطشق انًبدح انٗ ؽشػ ٔعبئم االرقبل 

ٔهشق رؾغٍٛ ادائٓب ٔانزؼبيم انًإصشح ػهٛٓب ٔيٍ َبؽٛخ اخشٖ  انزؼشف ثكٛفّ َمم انجٛبَبد. ٔكفبءرٓبٔثٛبٌ إَاػٓب   

ِخرثش تشٚذٛوٛالخ-11   

 اٌٛصف:-

رؼشٚف انطبنت ثبنجشٔرٕكٕالد انًغزخذيخ فٙ ؽجكبد انؾبعٕة ٔهشٚمخ ػًهٓبرٓذف انًبدح انٗ   

شثىاخ ِحاواخِخرثش  -12  

 اٌٛصف:-

رٓذف انًبدح انٗ رؼشٚف انطبنت ثبعزخذاو ثشَبيظ انًؾبكبح فٙ ثُبء ْٛكهٛخ انؾجكخ ٔؽغبة انمٛبعبد ٔانخقبئـ 

   Packet tracer and NS2 .انشئٛغخ نهؾجكخ ثبعزخذاو ثشَبيظ

 ِخرثش ٔظش٠ح اٌّؼٍِٛاخ -13

 اٌٛصف:-

ؽزًبنٛخ فٙ ؽغبثبد االؽزًبنٛبدرٓذف انًبدح انٗ رؼشٚف انطبنت ثُظشٚخ انًؼهٕيبد ٔانزشيٛض ٔكزنك  ثبنطشق اال  

ِخرثش اٌزواء االصطٕاػٟ-14  

 اٌٛصف:-

يجذأ ػًهٓب ٔانزؼشف كغت انًؼشفخ انؼهًٛخ ػٍ اعزخذاو االعٓضح انزكٛخ  فٙ ؽٛبرُب انٕٛيٛخ ٔيؼشفخ  انٓذف يُّ ْٕ

اكضش ػٍ انذائشح االنكزشَٔٛخ  نكم  عٓبص ٔيٍ خالنٓب َغزطٛغ رقًٛى انذٔائش ٔانجؾش ػٍ افكبس عذٚذح نؾم 

.انًؾبكم فٙ انؾٛبح انٕٛيٛخ  

 ِخرثش ِؼّاس٠ح اٌحاعثح -15

 اٌٛصف:-

انًشكضٚخ ٔانزاكشح  بنغخانؼبيهخ  نؼًم انؾبعٕة ٔكٛفٛخ خضٌ ٔيؼبنغخ انجٛبَبد داخم ٔؽذح انًؼ يؼشفخ انٓٛكهٛخ

.ٔانزؼشف  ػهٗ انؼًهٛخ انشلًٛخ انًُطمٛخ انزٙ رؾقم داخم اعضاء انٓبسد ٔٚش  فٙ انؾبعٕة   
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  ِخرثش اٌحٛعثح -16

 اٌٛصف:-

 رٕمٛؼ يفٕٓو انٕعبئو انًزؼذدح يغ ؽشػ رطجٛمبرٓب ٔيكَٕبرٓب .     

(2ِخرثش اٌثشِعح ) -17  

 اٌٛصف:-

انًزمذو كًضبل نهجشيغخ انؾٛئٛخ فٙ ؽم يغبئم راد   ++Cرؼشٚف انطبنت ػهٗ انجشيغخ انؾٛئٛخ ٔاعزخذاو نغخ 

 ػاللخ ثبالخزقبؿ

ِخرثش اداسج اٌّشاس٠غ -18  

 اٌٛصف:-

رٓذف انًبدح انٗ اكغبة انطبنت يٍ االخزقبفبد انُٓذعٛخ انًؼشفخ ؽٕل يفبْٛى اداسح انًؾبسٚغ ٔرطجٛمبد 

فٙ يغبل االداسح .ثؾٕس انؼًهٛبد   

ِخرثش ذطث١ماخ اٌحاعثح -19   

 اٌٛصف:-

ٔثشيغخ انؼًهٛبد انؾغبثٛخ    ٔاعزخذاو انذٔال انشٚبمٛخ   MATLAB رؼشٚف انطبنت ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو ال 

 .   MATLABٔانًُطمٛخ امبفخ انٗ ثشيغخ انٕاعٓبد ثبعزخذاو َفظ انجشَبيظ   

(1ِخرثش اٌثشِعح )-20  

 اٌٛصف:-

 انزؼشف ػهٗ انؾبعٕة االنكزشَٔٙ ٔثشيغزّ ثبعزخذاو  نغخ )++ ( فٙ ؽم انًغبئم راد انؼاللخ ثبالخزقبؿ 

ذىٌٕٛٛظ١ا اٌحاعثح ِخرثش -21  

 اٌٛصف:-

 رٓذف انًبدح انٗ دساعخ انًؼًبسٚخ انًزمذيخ نهؾبعٕة ٔهشق انؼَُٕخ امبفخ انٗ إَاع انخضٌ ٔكٛفٛخ انخضٌ

 ٚاالٌىرش١ٔٚح ِخرثش اٌٛسشح اٌىٙشتائ١ح -22 

 اٌٛصف:-

.خجشح انٛذٔٚخ ٔاالرمبٌ انؼًهٙانطبنت ان ئكغبة  
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ِخرثش ذشو١ة اٌحاعثح -23  

 اٌٛصف:-

االنكزشَٔٛخ ٔدساعخ االعضاء انشئٛغٛخ نهؾبعجخ يٍ راكشح  انؾبعجخرؼشٚف انطبنت ثبنذٔائش االعبعٛخ فٙ رشكٛت 

ٔٔؽذاد االدخبل ٔاالخشاط ٔانًؼبنظ انذلٛك ٔدساعخ انزشكٛت انذاخهٙ نهًؼبنظ ٔاالٚؼبصاد نهًؼبنظ انذلٛك 

8085 

 ِخرثش اٌىرش١ٔٚه اٌشلّٟ -24

 اٌٛصف:-

.االعبعٛخ انًُطمٛخ ٔفٙ انؾبعجخ االنكزشَٔٛخرؼشٚف انطبنت ثبنذٔائش االنكزشَٔٛخ انًُطمٛخ انًغزخذيخ فٙ انذٔائش   

ِخرثش اعظ اٌىٙشتاء -25  

 اٌٛصف:-

زهف رٓٛئخ انطبنت نذساعخ انؾغبثبد انًخزهفخ فٙ انذٔائش راد انزٛبس انًزُبٔة ٔانزٛبس انًغزًش ٔانزؼشف ػهٗ يخ

.انُظشٚبد   

اظٙضج ٚل١اعاخ ِخرثش -26  

 اٌٙذف:- رؼشٚف انطبنت ثبألعٓضح ٔانًؼذاد االنكزشَٔٛخ انًغزخذيخ فٙ لٛبط لٛى االؽبساد انكٓشثبئٛخ.

ِخرثش االٌىرش١ٔٚه - 27 

 اٌٛصف:انزؼشف ػهٗ أْى انذٔائش االنكزشَٔٛخ األعبعٛخ انًغزخذيخ فٙ االعٓضح ٔانًؼذاد االنكزشَٔٛخ
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 اٌّخرثشاخ

  

      

 

 

 

 

 

 

 مختبر االلكترونيك مختبر اسس اتصاالت

الحاسوبمختبر شبكات  مختبر الحاسبات  
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  اجهزة مختبرات المسم

 خ اعُ اٌّادج ِٚٛاصفاذٙا اٌؼذد سلّا اٌؼذد وراتح

 Data show 1 5 ٚاحذ
 analog lab 0بورد تجارب  5 خّغح

 Electronic experiment board 3 3 شالشح

 4 دٌجتل بورد 4 استؼح

 Real time bord 5 5 خّغح

 5 خّغح
Basic electronic 

trainer_2 
6 

 5 خّغح
Basic electronic 

trainer_3 
7 

 5 خّغح
Basic electronic 

trainer_5 
8 

 5 خّغح
Basic electronic 

trainer_6 
9 

 5 خّغح
  frogrammableكونترولٌر 

logic 
22 

 Logic tutor board 22 5 خّغح

 auto power off 20ملتً مٌتر   35 شالشح ػشش

 Power supply 23 33 عثؼح ٚػششْٚ

 Function generator 24 20 عرح

 Oscilloscope 25 20 خّغح

 0 اشٕاْ
Discrete comfonent 

trainer 
26 

 27 امٌتر 5 خّغح

 28 ملً امٌتر 3 شالشح

 Gaivano meter 29 3 شالشح

 02 فولتمٌتر 5 خّغح

 2 ٚاحذ
Dsp,ssp,am transmitter 

trainer 
02 

 Power electronic lab 00 5 خّغح

 03 بورد الكترونً 4 استؼح

 04 حاوٌات)مكونات الكترونٌة( 5 استؼح
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 25 حاعثح ِٕضذ٠ح 75

 06 حاسبة البتوب 25
 07 بورد تجارب مختبري اجهزة ولٌاس 5
 08 بورد تجارب سٌطرة 4
 09 بورد تجارب معمارٌة 8085 5

 32 بورد تجارب معماري8086 5
 32 كاوٌة 8
 30 اردوٌنو 5
5 Pulse amplitude modulation 33 

5 Pulse postion  modulation 34 

5 Frequency shift keying modulation 35 

5 Amplitude shift keying modulation 36 

5 Data modulation 37 
 38 بورد تجارب اسس كهرباء 5

 

5 

 
Frequency modulation 

 

39 

5 Phase shift keying modulation 42 
 42 بورد تجارب اتصاالت 3
 40 ال بتوب 33
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  هكتبة القسن

رزنًٍ انكضٛش يٍ انًشاعغ انًًٓخ  جخ فشػٛخ نمغى ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبدرزٕفش فٙ انمغى يكز

ؽٛش ٚزًكى  ًٛخ فٙ أخزقبؿ ُْذعخ رمُٛبد انؾبعجبدٔانؾذٚضخ عذا ٔانًٕاكجخ نهزطٕساد انؼه

  . انطهجخ يٍ اعزخذايٓب أٔ اعزؼبسح انكزت يُٓب
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 اٌّشافك اٌرشف١ٙ١ح )ٔٛادٞ ٚعاحاخ خضشاء(

 

ٔيالػت خًبعٛخ ٔيهؼت عهخ ٔهبئشح  انزشفٛٓٛخرزٕفش فٙ انكهٛخ انؼذٚذ يٍ انؾذائك ٔاأليبكٍ 

 َٕٔاد٘ هالثٛخ يزُٕػخ نزمذٚى انخذيبد نهطهجخ.
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 ضّاْ اٌعٛدج ٚاالػرّاد األواد٠ّٟ

 عاسج ػثذ اٌشضا سحّاْد.  ِّصً اٌعٛدج : َ.

األكبدًٚٙ يٓبو يًضم  ٔاالػزًبدثًب أٌ يًضم انغٕدح ْٕ ؽهمخ انٕفم ثٍٛ انمغى انؼهًٙ ٔٔؽذح مًبٌ انغٕدح 

  -األكبدًٚٙ ْٙ : ٔاالػزًبدانغٕدح 

 توصوفىعملىلجنةىالجودةىفيىالقسمىالعلمي

يتم تذكيل لجان الجهدة في األقدام العمسية بجايت كل عام دراسي ججيج تتهلى مدؤولية إدارة ضسان      
الجهدة وتشفيح السهام السهكمة اليها من قبل الديج العسيج السحتخم ومدؤولي شعبة ضسان الجهدة واالعتساد 

مدتهى األداء في كافة الجهانب ونذخ  األكاديسي بهجف تشفيح إجخاءات التقهيم واالعتساد األكاديسي وتطهيخ
 ثقافة الجهدة في القدم الجراسي وتتسثل مهام المجان باآلتي:

 التشديق مع الديج رئيذ القدم العمسي إلنجاز السهام السكمف بها. .1
 فتح ممف شخري باألنذطة العمسية واإلدارية الخاصة بأعزاء الهيئة التجريدية والسهظفين .2
 السداعجة في مميء السمفات التقهيسية لسشدبي القدم العمسي.   .3
تهثيق مفخدات السشاهج والهصف األكاديسي وحدب السخاحل الجراسية والشعام السعسهل فيه وتحجيثها لكل  .4

 عام دراسي ججيج ومتابعة نذخها في السهقع االلكتخوني.
تجريدي ومن خالل استسارة تعج من قبل وحجة متابعة تشفيح انجاز السشاهج الجراسية وفق نراب السالك ال .5

 ضسان الجهدة.
 متابعة سيخ العسمية االمتحانية بهجف تحقيق جهدتها وفق استسارة تعج من قبل وحجة ضسان الجهدة. .6
جسع البيانات واالحرائيات التفريمية عن القدم العمسي وفق استسارة صادرة من شعبة ضسان الجهدة  .7

 واالعتساد األكاديسي 
 السداعجة في نذخ االدلة االرشادية ألساليب وقهاعج تطبيق ضسان الجهدة واالعتساد األكاديسي .8
 اعجاد تقخيخ فرمي وسشهي يتزسن كافة نذاطات القدم العمسي وبسختمف الجهانب. .9

 تحجيث وإنجاز األدلة والهثائق والدجالت البخامجية التخررية لمقدم العمسي.  .11
 (.1دم العمسي نهاية كل عام دراسي. استسارة رقم )العسل عمى استسارة تقييم الق .11
أي مهام أخخى يكمف بها مدؤول الجهدة في القدم من قبل شعبة ضسان الجهدة واالعتساد األكاديسي  .12

 لتعديد دور ضسان جهدة واالعتساد األكاديسي.
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 انؼاللبد انخبسعٛخ

 

 انًًٓخٔانزإأيّ ٔغٛشْب يٍ األيٕس   انجؾضَٙظشاً نألًْٛخ انكجٛشح فٙ يٕمٕع انؼاللبد انخبسعٛخ ٔانزؼبٌٔ    

انٗ رجبدل انخجشاد ػهٗ  انجؾضٙفأٌ لغًُب ٚغؼٗ ٔرؾذ أداسح انغبيؼخ فٙ رطٕٚش عًٛغ انغجم يٍ انزؼبٌٔ 

نٗ ٔيٍ صى ٚغٓى ثؾكم كجٛش فٙ سفغ انًغزٕٖ انًؾهٙ ٔانذٔنٙ ٔانز٘ ٚقت فٙ يقهؾخ انمغى ثبنذسعخ األٔ

انزقُٛف انذٔنٙ نغبيؼزُب نزنك َؾٍ َغؼٗ ٔيغزًشٍٚ فٙ رطٕٚش ْزا انغبَت ٔفٙ ؽزٗ انًغبالد انجؾضٛخ 

 ٔرجبدل انخجشاد ٔانًإرًشاد انًؾزشكخ ٔغٛشْب.

 

 انخبرًخ : آنٛخ انزٕافم يغ انمغى

 

 رمُٛبد انؾبعجبدفٛم انجشَبيظ األكبدًٚٙ نُٓذعخ ٔفٙ خزبو ْزا انذنٛم انز٘ ٚٓذف ئنٙ رؼشٚف انطبنت ثأْى رفب

اؽزالالٕ٘ ْالالزا انالذنٛم ػهالالٙ انكضٛالالش يالٍ انزفبفالالٛم انزالٙ رٓالالى انطبنالالت أيهُالب أٌ ٚغالالذ انطبنالالت فٛالّ انكضٛالالش يالالٍ  ، ٔؽٛالش

 ٔفك هللا انغًٛغ. االعزفبدح

 

ٔيٕالالغ انزٕافالم   فٙ كهٛخ انًغزمجم انغبيؼخ ػجش األًٚٛم انشعًٙ رمُٛبد انؾبعجبدهزٕافم يغ لغى ُْذعخ ٔن

  االعزًبػٙ

  06007060070: ْبرف

  college.edu.iq-admin@mustaqbal  انجشٚذ االنكزشَٔٙ انشعًٙ

 

mailto:admin@mustaqbal-college.edu.iq

