
 
  

 

 

 

    
  

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة

 قسم علوم الحاسبات 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 نبذة عن قسم علوم الحاسوب
 

ومنذ تاسيسه ولغاية    ،ضمن اقسام كلية شط العرب الجامعة   1996تاسس قسم علوم الحاسبات عام  

رس الطالب  ويد  سنويالسنة الدراسية الحالية قام القسم بتخريج االف الطلبة . يعتمد القسم النظام ال

البرمجة   كلغات  العلوم  هذه   اساسيات  الحاسبات من  لعلوم  مواد مختلفة  االربع سنوات  على مدى 

والحقو ل العلمية الساندة كالرياضيات الى حقول النهضة كالذكاء االصطناعي ونظم التشغيل وامن  

الطالب تخرج  متطلبات  احد  ويكون  المختلفة  لذكية  والتطبيقات  في اد  اعد المعلومات  تطبيق  بحث 

 .  علوم الحاسوب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط اعداد الطلبة المقبولين والخريجين حسب االعوام الدراسية



 

 

 2022-2021أعداد طلبة قسم علوم الحاسبات للعام الدراسي 
 

 المرحلة الثانية  المرحلة األول  الدراسة

  
الطلبة  
 النظاميي   

 قوائم  تحويل  مرقن
الطلبة  
 النظاميي   

 قوائم  تحويل  مرقن

 40   2 38 34   1 33 الصباحية 

 92   2 90 84     84 المسائية 

 132   4 128 118   1 117 المجموع 

 

 

 الكلي  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  الدراسة

  
الطلبة  
 النظاميي   

 قوائم  تحويل  مرقن
الطلبة  
 النظاميي   

 قوائم  تحويل  مرقن
الطلبة  
 النظاميي   

 قوائم  تحويل  مرقن

 262 3 3 256 120 1   119 68 2   66 الصباحية 

 227 0 2 225 23     23 28     28 المسائية 

 489 3 5 481 143 1   142 96 2   94 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بات رؤية قسم علـــــوم الحاس
 

بالمعلومات   أن يتبوأ القسم مكانة متميزة بإعداد مبرمجيــــــــن أكفاء يمتلكون الكفاءة ويتسلحون 

ل أعتماد برنامج أكاديمي يحقق المقاييس البرمجية والمهارات األبتكارية والتدريب العملي من خال

 . باتعلــوم الحاسالمعياريـــــــة الوطنية والعالمية في مجال 

  

 رسالة قسم علوم الحاسبات 
 

التخصص  عداد  ا  علىالقسم    يعمل مجال  في  مبادئخريجين  العلمي    واكسابهم  والتفكير  المعرفة 

الحاس علوم  في  العلمية  البحثية  والمهارات  المستقبلي  بوالمنطقي  للتواصل  الالزمة  والمهارات  ات 

هم للتصدي للمشاكـــل البرمجية وتقديم المشورة مما يؤهل  ،العمل في مختلف مجاالت    مع المجتمع 

وغيرها والشبكات  المعلومات  وتكنولوجيا  األصطناعي  كالذكـــاء  األختصاص  مجاالت  في  ،  الفنية 

ل  للعمل  مؤهلينيكونوا  ل الحاسبات  علوم  مجال  وأت في  العمل  سوق  متطلبات  البحوث  لبية  جراء 

 لمختلف قطاعات المجتمع.  التكنولوجية  النظرية والتطبيقية وتقديم الخدمات االستشارية 

 

 قسم علوم الحاسبات دافــــــأه

 

 تحقيق الجودة واالعتماد األكاديمي على المستويين المحلي والعالمي.  -

 أيجابياً في المجتمع.  همونساي باتـــالحاس  في علوم أعداد خريجين متخصصين -

بالتطبيق - النظري  العلمي  الجانب  ربط  على  الطالــب  قدرة  قدرو    العملي  دعم  على  ته  تنمية 

 واالطالع المستمر.   واالبتكار البحث العلمي

 تلبيـة أحتياجات المؤسســات التعليمية بكوادر ذات كفاءة عالــية.  -

 . الرصينيةت العلميــة الفي المجي والنشر للكادر التدريس  تشجيع البحث العلمـــي  -

المختلفة    باتعلوم الحاس  ي مجالمع المتخصصين ف  وتبادل الخبرات  تحقيق التواصل العلمي -

 على المستويين المحلي والعالمي. 

 

 

 

 

 



 

 : التعليمية لقسم علوم الحاسبات الحصيلة
 

تم على  التركيز  خالل  من  الحاسبات  علوم  في  البكالوريوس  شهادة  القسم  طيمنح  خالل  كين  لبته 

قادر   القسم  هذا  خريج  ليصبح  وعملياً  نظرياً  األربعة  الدراسة  أعداسنوات  النظم  على  وتنفيذ  د 

مشاكل   وحل  أنشاء  مع  للتعامل  العلمي  األساس  يمتلك  وأن  البرمجية  بالمشاكل  المتعلقة  والحلول 

ذلك التعامل مع  ات وكالشبكات , وهو مقدمة للتخصص أكثر لحل المشاكل التقنية لتكنلوجيا المعلوم 

 مسائل الذكاء الصناعي وبرمجة الصفحات والعلوم المرتبطة بها .  

 

 القسم بسياسة الجودة واالعتماد االكاديمي:  التزام
 

القسم   يتعلق  يلتزم  ما  بكل  الجامعة  العرب  شط  كلية  في  الجودة  بسياسة  الخاصة  المعايير  بتطبيق 

واالستجابة السريعة والمتواصلة لمتطلبات التحسين  المثل  بجودة التعليم والتدريب للطلبة واالداء ا

ر تطبيق  مستمر  بشكل  ويتابع  في المستمر.  الشاملة  الجودة  لتحقيق  الكلية  واهداف  ورسالة  ؤية 

الكلية   عمادة  ومع  جهة  من  منتسبيه  كافة  مع  التواصل  عملية  تدعيم  بادامة  ويلتزم  كما  التعليم، 

العلمية وشعبها ووحداتها  توثيق كافة انشطته وفعالياته االدا  واقسامها  القسم اجرءات    رية، ويتبع 

 (. ABETمج االكاديمي المعتمد من قبل القسم )   لضمان جودة التعليم وفق البرنا 

 

 : هيكلية القسم العلمية والفنية واالدارية والخدمية
 

 مجلس القسم.  .1

 الكادر التدريسي.  .2

 .واالداري  الكادر الفني )المعيدون(  .3

 دمي.الكادر الخ .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . مجلس القسم:1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت التدريسـي  اللقب العلمي الشهادة  الوظيفة 

  .1 باسم سهر ياسين  د. تاذ مساعد أس دكتوراه  رئيس قسم 

  .2 د .أحمد نـــجم نمر أستاذ مساعد  دكـتوراه  تدريسي

  .3 د. مازن عبد اإلله علوان  ساعدمـأستاذ  دكـتوراه  تدريسي

 خريبط   حيدر ناصرد.  ساعدمـأستاذ  دكـتوراه  تدريسي

 

4.  

  .5 د. علي كـاظم مطـر  مـــدرس  دكتوراه  تدريسي

  .6 دي جاسم محمدد. ع مــــدرس  دكتوراه  تدريسي

  .7 أياد محمد جبار  ساعدمـأستاذ  دكتوراه  تدريسي

  .8 عبد الحسـين لطيف خضير  مدرس مســـاعد ماجســتير تدريسي

 تدريسي /

 مقرر القسم 

  .9 بدعلي الرزاق ع عبد علي  مدرس مســـاعد ماجســتير

  .10 نافع علي الحمادي  مدرس مســـاعد ماجســتير تدريسي

  .11 ار عبد الهادي عبد للا عم مدرس مساعد ماجستير  تدريسي

  .12 خالد حميد زبون  مدرس مســـاعد ماجســتير تدريسي

  .13 علي ساري  ىجمرت مدرس دكتوراه  تدريسي



 

 اسبات علوم الحم ريسي لقسـالكادر التد. 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 ت التدريسـي  اللقب العلمي االختصاص العام  االختصاص الدقيق الشهادة 

 1 باسم سهر ياسين  د. أستاذ مساعد  علوم حاسـبات  معلومات أمنية  دكتوراه 

 2 د .أحمد نـــجم نمر أستاذ مساعد  هــندسة نــفط هــندسة نــفط دكـتوراه 

 3 د. مازن عبد اإلله علوان  عداسمـأستاذ  ائيةكهرب هندسة قدرة ومكائن  دكـتوراه 

 4 مطـر  د. علي كـاظم مـــدرس  علوم حاسـبات  أمنية الحاسوب دكتوراه 

 5 د. عدي جاسم محمد مــــدرس  علوم حاسـبات  تكنولوجيا معلومات  دكتوراه 

 حيدر ناصر خريبط . د أستاذ مساعد  علوم حاسـبات  ذكاء اصطناعي دكتوراه 

 

6 

 7 أياد محمد جبار . د أستاذ مساعد  ات علوم حاسـب  ناعيصطا ذكاء دكتوراه 

 8 ـين لطيف خضير عبد الحس مدرس مســـاعد علوم حاسـبات  انظمة هجينه  ماجســتير

 9 علي عبد الرزاق عبدعلي  مدرس مســـاعد علوم حاسـبات  تكنولوجيا المعلومات  ماجســتير

 10 فع علي الحمادي ان اعدمدرس مســـ علوم حاسـبات  امنية الحاسوب ماجســتير

 11 عمار عبد الهادي عبد للا  مدرس مساعد علوم الحاسبات  شبكات الحاسبات  ماجستير 

 12 خالد حميد زبون  مدرس مســـاعد علوم حاسـبات  نظم معلومات  رماجســتي

 13 مجتبى علي ساري  مدرس مســـاعد علوم حاسـبات  تكنولوجيا المعلومات  دكتوراه 



 

  لوظيفي لوصف احسب ا األداريالفني و كادرلا. 3 
 

 

 م. ب. نسمة حطاب شبيب

 قوائم القسم  •

 بة وتحديثها على القوائم متابعة األوامر األدارية الخاصة بالطل •

 الخطة العلمية  •

 جدول المحاضرات   •

 مسؤولة الدعم الفني للمختبرات •

 تعهدات الطلبة  •

 لجنة انضباط الطلبة  •

للكبس و • وأرسالها  الهويات  باحث وجرد  توزيعسحب  لمساعدي  المبالغ  ها 

 المستحصلة منها 

 سحب الغيابات واعالنها  •

 نية تهيأة اسماء الطلبة لقوائم القاعات األمتحا •

 تهيأة قاعدة بيانات اللجنة األمتحانية وفورمة األسئلة  •

 متابعة المختبرات ومساعدي باحث  •

لطلبة  نها ل تسليم قوائم السعيات واستالمها من التدريسيين وطباعتها واعال  •

 ه االمتحانية وتزويد نسخ للجن

 توزيع اسماء الطلبة على المختبرات.  •

 متابعة التدريب الصيفي  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عباس أماني نزار 

 متابعة حضور التدريسيين •

 تدقيق الوثائق والتأييدات  •

 متابعة األقساط الدراسية للطلبة  •

 متابعة حضور مساعدي باحث  •

 لقسم متابعة المراجعين لرئاسة ا •

 أدارة السكرتارية بصوره عامة  •

 األرشاد التربوي  بعة متا •

 متابعة التدريب الصيفي  •

 متابعة بريد القسم وتوزيعه.   •

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 م. ب. علي رعد

 3مساعد باحث في مختبر   •

 أدارة البصمة •

 الدفاع المدني  •

 اعات االمتحانية قوائم الق •

 لجنة مشتريات  •

 يريم حلوزك أحمدم. ب. 

 1مساعد باحث في مختبر   •

 تنزيل الغيابات  •

 هويات الطلبة  •

 الدفاع المدني  •

 قوائم القاعات االمتحانية  •

 لمسائي وام اأستالم ادارة سكرتارية القسم في الد •

 رابعةمشاريع الطلبة للمرحلة ال •



 

 لجنة أدارة موقع الكلية األلكتروني •

 لجنة تثمين وتقييم األثاث والمواد المستعملة  •

 ا( نجازهلجنة متابعة أعمال الكلية)أ •

 

 . ب. ساري سركيسم

 4في مختبر   مساعد باحث •

 تنزيل الغيابات  •

 هويات الطلبة  •

 قوائم القاعات االمتحانية  •

 

 العزيز م. ب. ساره سعود عبد

 5مساعد باحث في مختبر   •

 تنزيل الغيابات  •

 هويات الطلبة  •

 قوائم القاعات االمتحانية  •

 

 . ب. محمد قاسم كريمم

 6مساعد باحث في مختبر   •

 غيابات اليل تنز •

 هويات الطلبة  •

 االمتحانية  قوائم القاعات •

 الدفاع المدني  •

 

 

  للقسم التوظيف ةخط
 

وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لتحقيق    لقسم في اعداد الطلبة المقبولينتماشياُ مع التوسعة التي يشهدها ا

  جودة مخرجات العملية التعليمية.

 ما مبين في ادناه: ية وك الدرجات الوظيفن يتعيلالقسم  يخطط

الحاسوباختصاصات    يف  ونالتدريسي .1 امنية  فرع  و  الشبكات  إدارة  لدراسة ..  فرع  التدريسين  بعض  وارسال 

 .توراه والماجستير لرفد القسم بالكفاءات في المستقبلالدك



 

ألى   .2 القسم  فيطمح  الباحث  عددهممساعدي  استفس  زيادة  وإجابة  متابعة  في  فعال  بشكل  يعملون  ارات بحيث 

 الطالب بشكل أســرع وأكثر كفاءة.

 كادر خدمي ليتالئم مع اعدد الطلبة والكادر التدريسي. .3

 

 

 :المناهج الدراسية حسب المراحل 
 

 المرحلة االولى 
 

 المرحلة الثانية

 المادة الدراسية 

نوع  

 الماده

عدد  

 الساعات 
 الوحدات 

 

 المادة الدراسية 

نوع  

 الماده

عدد  

 الساعات 
 الوحدات 

  ع ن 
  ع ن  

 تقنيـــــــــــــــــات 
 6 2 2 ياسأس

 هياكــــــــــــل بيـــــانات 
 أساسي

2 2 6 

 رياضيــــــــــــــات 
 6 - 3 أساسي

 احتسـابيــــــــــــــــــــــة  
 أساسي

3 - 6 

 هياكل متقطعـــــة
 6 - 3 أساسي

 معمـارية ولغة التجميع 
 أساسي

2 2 6 

 برمجة مهيكــــلة 
 8 2 2 سيأسا

 ة برمجــــــــة كيانيـــــــ 
 أساسي

2 2 6 

 تصميم منطقــــي 
 8 2 3 أساسي

 رياضيــات  متقدمــــــة  
 أساسي

3 2 8 

 ـوق إنســـــانحق
 4 - 2 اختياري

 تحلـــــــيل نظـــــــــــــم  
 أساسي

2 2 6 

 
    

 حريــــــــة وديمقراطية  
 اختياري

2 - 4 

 

 المرحلة الثالثة 
 

 بعة ة الرامرحللا

 المادة الدراسية 

نوع  

 دهالما

عدد  

 الساعات 
 الوحدات 

 

 المادة الدراسية 

نوع  

 الماده

عدد  

 الساعات 
 الوحدات 

  ع ن 
  ع ن  

 مترجمـــــــــــــــــــات
 6 2 2 أساسي

أمنيـــة   

 الحواســــــــــــيب 

 6 2 2 أساسي

تصميم خوارزميات 

 وتقنيات البرمجة
 6 - 3 اختياري

ــــات  يقـتطب 

 ذكيـــــــــــة 

 6 2 2 رياختيا

 معماريـة الحاســـــبة 
 6 - 3 أساسي

برمجـة مواقع   

 الكترونية 

 6 2 2 اختياري

 ذكـــــاء اصطناعــــي 
 6 2 2 أساسي

نظـــــــــم   

 تشـــــــــــــغيل 

 6 2 2 أساسي

 هندســــة برامجيات
 4 - 2 أساسي

شبكات  

 الحاســـــــــوب 

 6 - 3 ياسأس



 

 نظريـــــة معلومـــات
 4 - 2 يياراخت

المحــــــاكاة  

 بالحاســوب

 4 - 2 اختياري

رســم 

 بالحاســــــــوب 
 6 2 2 أساسي

مشروع        

 تخرج

 4   اساسي

 

 

 :توزيع المواد الدراسـية على التدريسيين والمحاضرين للدراستين

 
 
 

 -المرحلة األولــى )صباحــي+ مســائي(:
 

 

 

 

 

 

 

 

  -)صباحــي+ مســائي( : المرحلة الثانيـة

 

 

 

 

 

 

 المادة  التدريسـي تحظــاالمال

ــ   ـالكمـــ

 عقــــــــد 

 مــــــالك

 مــــــالك

 مــــــالك

 مــــــالك

 

 مـر احمــد نجــم ن دأ.م. 

 م. مرتجى علي ساري م. 

 خالد حميد زبون   . مم.

 حيدر ناصر خريبط د. م.

 علي عبدالرزاق عبد علي .م.م

 عمار عبد الهادي  .مم.

 ات تقنيـــــــــــــــــ

 يــــــــــــــات اضري

 ـــــةهياكل متقطع

 برمجة مهيكــــلة 

 تصميم منطقــــي 

 حقـوق إنســـــان

 المادة  التدريسـي المالحظــات

 

 مـــــــالك 

 مـــــــالك 

 مـــــــالك 

 مـــــــالك 

 مــــــالك    

 مــــــالك

 كمــــــال

 

 د. علي كــــــــاظم مطرم.

 باسم سهر ياسين  . دأ.م.

 د. مازن عبد إللـــــــــه أ.م.

 م.د. أياد محمد جبار 

 يد نافع علي مج . مم.

 ير م.م.عبد الحسـين لطيف خض م.م       

 عمار عبد الهادي  .مم.

 

 هياكــــــــــــل بيـــــانات

 احتسـابيــــــــــــــــــــــة 

 ميعالتج معمـارية ولغة

 برمجــــــــة كيانيـــــــة 

 رياضيــات  متقدمــــــة 

 تحلـــــــيل نظـــــــــــــم 

 حريــــــــة وديمقراطية 

 



 

 -مســائي(:)صباحــي+  لمرحلة الثالثةا

 -الرابعــــة )صباحــي+ مســائي(: المرحلة

 

 اللجان الدائمية والموقتة في القسم:

 

    -ــة للدراستين الصباحية والمسـائيـة: اللجنــة األمتحـانيـــ 
 . رئيسا –األستاذ المساعد الدكتور باسم سهر ياسين  1

 . عضوا  -المدرس الدكتور مازن عبداالله علوان  2

 . عضوا - المساعد خالد حميد زبونس االمدر 3

 . عضوا –المساعد علي عبدالرزاق عبدعلي رس مدال 4

 .عضوا –  عمار عبدالهادي عبدللا دكتورال 5

 

    -اللجنــة العلميـــــة:   
 رئيسا.  –األستاذ المساعد الدكتور باسم سهر ياسين  1

 الدكتور  علي كاظم مطر  ـــ عضواً.  2

 عضوا. –له الدكتور  مازن عبد اإل 3

 المــــادة التدريســـــي المالحظــــات

 

 مــــــالك

 مـــــــالك 

 مــــــالك

 مــــــالك

 مــــــالك

 الك ــــمـــ

 مــــــالك

 

 ير ضسـين لطيف خم.م.عبد الح     

 د.علــي كاظم مـــطرم.

 د. عــدي جاسم محمدم.

 ي عبدعل علي عبد الرزاق .مم.

 عبدللا  م.م. عمار عبد الهادي

 مازن عبد االله علوان  ا.م.د 

 نافع علي مجيد . م.م

 

 

 مترجمـــــــــــــــــــات

 جة البرمتصميم خوارزميات وتقنيات 

 معماريـة الحاســـــبة 

 صطناعــــي ذكـــــاء ا

 هندســــة برامجيات

 نظريـــــة معلومـــات

 رســم بالحاســــــــوب

 المادة  التدريسـي المالحظــات

 مــــــالك

 مـــــــالك 

 مـــــــالك 

 مـــــــالك 

 مـــــــالك 

 ك مـــــــال

 

 باسم سهر ياسين د. م .ا

 خريبط حيدر ناصر  د. م.

 م.د. أياد محمد جبار 

 د. مازن عبد االله علوان أ.م.

 د. عدي جاسم محمدم.

 ــد نجــم نمـر احم دأ.م. 

 أمنيـــة الحواســــــــــــيب 

 تطبيقـــــات ذكيـــــــــــة 

 مواقع الكترونيةبرمجـة 

 نظـــــــــم تشـــــــــــــغيل 

 ــــوبحاســـــالات شبك

 ــوب المحــــــاكاة بالحاس

 مشروع تخرج      



 

 . عضـواً -الـدكتور عدي جاسم محمد  4

 عضوا.  -اياد محمد جبار   الدكتور 5

 

     -التربوي:  األرشادلجنــــة 
 رئيسا.  –الدكتور باسم سهر ياسين  األستاذ المساعد 1

 مرشـداً للمرحلة األولى .  – المساعد علي عبدالرزاق عبدعلي المدرس  2

 الثانية . مرحلةمرشـداً لل –أياد محمد جبار  الدكتور 3

 مرشـداً للمرحلة الثالثة.  -  لهادي عبدللا المساعد عمار عبد االمدرس  4

 رابعة. مرشـداً للمرحلة ال –الدكتور عدي محمد جاسم 5

 مسـؤولة شــؤون الطالبات.      –حطاب شبيب  م.ب. نسـمة  6

 

     

   -لجنــة انضباط الطلبة للدراســـتين:  
 سا.رئي  –الدكتور عدي محمد جاسم  1

 عضوا. -مدرس أياد محمد جبار لا 2

 عضوا. –عبد الحسين لطيف  المساعدالمدرس  3

 لجنــة مشـاريع طلبـة المرحلة الرابعـة: 
 رئيسا.     - مازن عبد االله علوان ورلدكتالمدرس ا 1

 عضوا.       – نسمة حطاب شبيبم . ب  2

 

   -لجنـة األشراف على الندوات و الحلقـات الدراسـية:
 د االله علوان.  زن عبالدكتور ما 1

 طر. الــدكتور علي كاظم م 2

 

 

 -لجنـة التدريب الصيفي:
 م.م. علي عبد الرزاق 1

  أماني نزار 2

 حطاب شبيب م.ب. نسـمة 3

 -نة الغيابات:لج
 م.م عمار عبد الهادي  1

 م.ب. محمد قاسم 2

 أحمد كريم حلوزي م.ب.  3

 م.ب. ساري سركيس  4

 م.ب سارة سعود  5

 

 

 

 



 

 2021-2020للعام الدراسي لمية انجازات القسم وفق الخطة الع

 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ للعام الدراســي البحوث المخططة 

 
 عنوان البحث  اسم التدريسي  ت

 .Probabilistic Splicing DNA model to cryptanalysis OTP cipher.1 باسم سهر ياسين  د. 1

2.New Parallel cryptanalysis technique based on self-assembly 

model. 

3. Producing OTP cipher using DNA concepts. 

4. Parallel implementation of Brute Force search. 

 اليوجد  د .أحمد نـــجم نمر 2

 Design of intelligent directional overcurrent relay for ring -1 ن عبد اإلله علوان د. ماز 3

distribution network with multiple sources.  

2- Application of fuzzy logic for Time overcurrent relay Grading 

Coordination. 

3- Intelligent Stepper Motor Drives based on neural network. 

4- Building and Design an Insect Robotic and Control It Remote. 

 إجازة بدون راتب د. لمياء عبد الوهـاب عبد  4

 اليوجد  ظم مطـر ي كـاد. عل 5

 Automatic parallel segmentation of images based on wave region .1 د. عدي جاسم محمد 6

growing. 

2. Compression of grayscale images based on skeletonization of 

regions. 

 اليوجد  عقيل جـواد عوض  7

 إجازة بدون راتب هــدى امير زكـي 8

 ريبط اصر خ حيدر ن  9

 

1.Improved Firefly Algorithm with Variable Neighborhood Search 

for Data Clustering. 

 

2. Decision Tree for Multiclass Classification of Firewall Access.  

 

3.Fuzzy Unordered Rule Using Greedy Hill Climbing Feature 

Selection Method: An Application to Diabetes Classification. 

  

4.User Perception Usability of the Malaysian Mobile Trip Planner 

Platform: A Review Study. 

 

5.Stochastic Local Search Algorithms in Feature Selection: A 

Review.  

 



 

6.Hybrid K-Nearest Neighbors and Particle Swarm Optimization 

Technique for Divorce Classification.  

 

7.Genetic-based Pruning Technique for Ant-Miner Classification 

Algorithm. 

8- Improved Discrete Plant Propagation Algorithm for Solving the 

Traveling Salesman Problem. 

 

 A hybrid black widow optimization and variable neighborhood .1 أياد محمد جبار  10

descent algorithm for traveling salesman problem. 

 

2.A Scientometric Analysis of The Emerging Topics In General 

Computer Science. 

 

3.Improved Self-Adaptive ACS Algorithm for Determining the 

Optimal Number of Clusters. 

 

4.adaptive grey wolf optimization algorithm with neighborhood 

search operations : an application for traveling salesman problem. 

 

5.Self-Adaptive Parameter Controller with Multi-Dimensional 

Memory for Automatic Determining the Optimal Number of Clusters. 

 

6.Thermal soaring algorithm for continuous multi-objective 

optimization Problems. 

 

7.local and global Outlier Detection Algorithms in unsupervised 

approach: A review. 

  

8.Coronavirus Optimization Algorithm for Feature Selection in text 

mining. 

 

9.Search-based Parameter Adaptation for Bacterial Colony 

Optimization in medical classification problem. 

 

10.Thermal Soaring Algorithm for Local and Global Outlier 

Detection Problem. 

11. rule induction with iterated local search  

12.gray wolf optimization algorithm for hierarchical document 

clustering. 

 اليوجد  ين لطيف خضير عبد الحسـ 11

 Use artificial intelligence techniques with university educational-1 لرزاق عبدعلي علي عبد ا 12

systems within e-learning in Iraq. 

 An Improved Multi-Cloud Storage Model based on Crypto Dynamic techniques“ حمادي نافع علي ال  13

for securing data transmission” 

 ال يوجد  د زبون  خالد حمي 14



 

 ال يوجد  عمار عبد الهادي عبد للا  15

 

 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠الكتب المخططة للعام الدراســي 

 
 

 

 

 ت التدريسـي عنوان الكتاب  

 .1الجزيئي وتطبيقات االمن السيبراني  والمعلوماتي االحتساب

 

2.DNA Computing in The Information and cyber-Security. 

 

 .3علومات أمنية شبكات الم

 

  .1 باسم سهر ياسين  د.

  .2 د .أحمد نـــجم نمر ال يوجد 

  .3 د. مازن عبد اإلله علوان  ال يوجد 

  .4 د. لمياء عبد الوهـاب عبد  إجازة بدون راتب

  .5 د. علي كـاظم مطـر  ال يوجد 

  .6 د. عدي جاسم محمد ال يوجد 

  .7 عقيل جـواد عوض  ال يوجد 

دون راتبإجازة ب   .8 هــدى امير زكـي 

1-Classification and clustering in publication-based approach   

 

2- Swarm Intelligence Algorithms: Modifications and Applications 

in Feature Selection problem 

 حيدر ناصر خريبط 

 

9.  

1-Classification and clustering in publication-based approach   

 

2- Swarm Intelligence Algorithms: Modifications and Applications 

in Feature Selection problem 

  .10 أياد محمد جبار 

  .11 عبد الحسـين لطيف خضير  ال يوجد 

  .12 عبد الرزاق عبدعلي  علي ال يوجد 

  .13 نافع علي الحمادي  ال يوجد 

  .14 خالد حميد زبون   ال يوجد 



 
 

 

 

 2021-2020الدراسي  للعامالنقاشية الحلقات 
  

 

 

 

 عنوان الحلقة النقاشية  اسم التدريسي ت 

 .Parallel computations – The New Trends.1 باسم سهر ياسين  د. 1

 

2.Cyber-crimes and security. 

 ال يوجد  د .أحمد نـــجم نمر 2

 ال يوجد  د. مازن عبد اإلله علوان  3

 إجازة بدون راتب عبد  د. لمياء عبد الوهـاب 4

 ال يوجد  اظم مطـر د. علي كـ 5

 ال يوجد  د. عدي جاسم محمد 6

 ال يوجد  عقيل جـواد عوض  7

 إجازة بدون راتب هــدى امير زكـي 8

 حيدر ناصر خريبط  9

 

Ant colony optimization and its application 

 How to write a research article and choose the right journal for your أياد محمد جبار  10

manuscript 

 ال يوجد  عبد الحسـين لطيف خضير  11

 ال يوجد  علي عبد الرزاق عبدعلي  12

 ال يوجد  نافع علي الحمادي  13

وجد ال ي خالد حميد زبون   14  

 ال يوجد  عمار عبد الهادي عبد للا  15

 

 

 

 

 

 

 

 ـم لخدمة المجتمعالدورات التدريسية التي يقيمها القس

٢٠٢١-٢٠٢٠ 
 

 

 المحاضرون   الجهة المستفيدة  الفترة وان الدورة عن  ت
     

     

     

     



 

 

 خطـة القسـم لتطوير المناهج الدراسية في القسـم

٢٠٢١-٢٠٢٠ 
 

 

 ة المواد بدراسـة وإمكانية تطوير المواد الدراسيـة مواكبة للتطور الهائل في مختلف تكليف أساتذ •

 حديث المناهج. ين الحياة وتقديم المقترحات لغرض ت مياد

 تكليف لجنة مختصة في اللجنة العلمية ألنجاز هذه المقترحات من خالل الورش الفنية والبرمجية.  •

الوزارة لغرض اس • الدراسات ومخاطبة  الحاسوب(  اعداد  امنية  الشبكات و  تحداث فرعي )إدارة 

 استجابة لحاجة المجتمع وسوق العمل. 

التكنولوجية  مخاطب   • الجامعة  علوم    –ة  مختلف  قسم  في  العلمية  التوأمة  الغراض  الحاسبات 

 المجاالت )تطوير المناهج , المؤتمرات العلمية, األستاذ الزائر, .. الخ(. 

     

 

 الخطة التوسعية للقسم
 

 صيص مختبر للشبكات واالتصاالت لطالب المرحلة الرابعة. تخ  -1

لقسم في مجال تخصص  دد حاملي شهاده الدكتوراه في مالك اتطوير الكادر التدريسي و زياده ع -2

 والشبكات.    Data Miningتنقيب البيانات 

 وكيفية تصميم المواقع االلكترونية.    #PHP،Cأعطاء دورة تدريبية للطلبة في لغتي  -3

  محاضرة عن االنظمة المعلوماتية والتعريف بها )مقدمة، المعمارية، قواعد البيانات ،برمجة ألقاء  -4

 األنظمة المعلوماتية(. 

محاضر -5 الكيانية  ألقاء  البرمجة  ولغات  العالقية  البيانات  قواعد  بين  الربط  كيفية  لتوضيح  ة 

 والمستخدمة في تصميم األنظمة التشغيلية. 

مسا -6 على  للتوعية  محاضرة  مثل) ألقاء  االجتماعي  التواصل  مواقع  بعض   Faceوى 

Book،Twitter .)..............، 

 . NS2في محاكاة الشبكات ألقاء محاضرة  -7

 

 قسم في المجتمعمساهمات ال
التي تدرس هناك-1 البرمجة  لغات  المدارس اإلعدادية تحت  للمدرسين في  تدريبية     أعطاء دورات 

 وعن قيادة الحاسوب. 



 

 بية لموظفي الدوائر الحكومية عن قيادة الحاسوب . اعطاء دورات تدري  -2

 (. Face Book     ،Twittrض مواقع التواصل االجتماعي) بع ئ ألقاء محاضرة للتوعية على مساو  -3

 

 التقنية للقسم: و  الموارد المادية

 

 

 القاعات الدراسـيــة 
 

 

 المراحل الدراسية  الطاقة االستعيابية رقم القاعة 

 لجميع المراح 54 5

 جميع المراحل 54 6

 جميع المراحل 54 7

 جميع المراحل 54 8

 جميع المراحل 98 21

 

 

 لمختبراتا
 

 المواد الدراسية  عدد االجهزة رقم المختبر

 جميع المراحل 51 1

 جميع المراحل 36 2

 جميع المراحل 36 3

 جميع المراحل 36 4

 جميع المراحل 40 6

 جميع المراحل 36 7

 ع المراحلجمي 36 8

 جميع المراحل غرفة متابعة االمتحانات االلكترونية 9

 

 

 التدريسسين مكاتب االدارة وغرف 

 
 المساحة  نوع المكتب  ت

 m 4×25 غرفة رئيس القسم  1

 m 4×25 غرفة السكرتارية 2

 2m 6×8 غرفة التدريسيين 3

 2m 6×8 غرفة اللجنة االمتحانية  4



 

 

 الخدمات العامة
 

 العدد  ةنوع الخدم ت

 1 الورشة الفنية  1

 4 حمامات التدريسيين 2

 البات للط 8للطلبة و  8 حمامات الطلبة 3

 

 النشاطات الالصفيـة
 

 المراحل الدراسية  اطالنش ت

 جميع المراحل معرض البرامجيات  1

 

 

 

 SWOTتحليل 

 ططه: وخ القسمرؤية ورسالة واهداف  .1
 

 نقاط القوة: 
نظمة وتعليمات داخلية ال تتعارض مع معمول  . يوجد للكلية قواني   وا1

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  ي 
 
ف تبه  دون  ،  بتطبيقها  الكلية  م  لت  

 فافية عالية. تميت   وبش

سياسة  2 مع  يتماسى  بما  واهدافه  ورسالته  رؤيته   
ً
سنويا القسم  يراجع   .

 الكلية واحتياجات سوق العمل. 

االبنية  3 ي 
 
ف التوسعات  القسم  يجري  مخرجات .  تحقيق  مع  يتماسى  بما 

ق من   
ً
ا كبت   

ً
اهتماما المؤشى  هذا  ويعىط  التعليمية،  رئاسة  العملية  بل 

 القسم. 

فاءة منتسبيه، من خالل دورات تخصصية حسب  . يطور القسم من ك 4

 الحاجة. 

وبرامجه 5 تنفيذ خططه  من  تمكنه  مالية  موازنة  للقسم  الكلية  ترصد   .

 عل احسن وجه. 

 

 نقاط الضعف: 
 رؤية ورسالة واهداف للقسم، اال انها غت  معلنة. توجد  . 1 

لل 2 المستقبلية  الخطة  ي بعض محاورها عل تحديد  . لم تحتوي 
 
قسم ف

 لالنشطة والفعاليات حسب التواري    خ والجهة المنفذه. واضخ 

بنسبة 3 انجازها  يتم  لم  المجتمع  وخدمة  المستمر  التعليم  خطة   .

 مقبولة. 

تتحقق    . 4  الم  القبول  الطاقة  خطة  وحسب  الوزارة  قبل  من  لمقرة 

 لقسم. االستيعابية ل

ات5 يجية والخطة المستقبلية للقسم مقرة  . من الواضح، ان الخطة االست 

 اال انها غت  معلنة. 

 

 الفرص: 
وتعليمات   كليةال  تتمتع.  1 وانظمة  قواني    ولها  واداري  مالي  باستقالل 

 . رسالتها واهدافها وصالحيات ادارية تدعم توجهاتها لتحقيق رؤيتها و 

اقسا2 المؤسسة  والهيئة  الكليو  مجلس  يدعم  لتنفيذ خططها  .  الكلية  م 

االساسية  الم االحتياجات  وتوفر  ية ستقبلية  والبشى المالية  والموارد 

 لتحقيق ذلك. 

 

 التهديدات: 
 . له تاثت  جائحة كرونا عل تنفيذ برامج القسم وفق ما مخطط. 1

للطلب2 التعليمي  الفاقد  تاثت   االول عل .  للمرحلة  بالدراسة  الملتحقي    ة 

ئ كبت   ، اضاف عب   المستوى العلمي

 
 



 
 

 للقسم ةدية والبشرياوالموارد الم م األداريالتنظي. 2
 

 نقاط القوة: 
تنظيمي معتمد وهيكل أداري و   .توجد تعليمات مركزية ألختيار القيادات1

االدارية، ووحداتها  وشعبها  اقسامها  وكافة  ا  للكلية  لصالحيات يحدد 

ي لكل منتسب. 
 والواجبات بموجب الوصف الوظيف 

ق2 من  مادية  مستلزمات  القسم  يوفر  أدارية .  ومكاتب  دراسية  اعات 

اء تتناسب مع الطاقة األستيعابية للقسمومساحات   . خض 

أد. 3 وتقييم  العاملي    ألختيار  مركزية  سياسة  وتحديد  هناك  وفق ائهم 

 . لة وأهداف القسمحاجة القسم وبم يتماسى مع رؤية ورسا

 

 نقاط الضعف: 
ات و المرافق1  ي   .عدم توفر أرشادات عامة ألستخدام المختت 

 
الخدمية ف

. القسم وكذلك أرشادات ال ي
 سالمة والدفاع المدن 

برامج  2 وضع  ي 
 
ف اعتماده  يتم  ال  أنه  اال  الموظفي    ألداء  تقييم  يوجد   .

 . لتطوير األداء وتحسي   نقاط الضعف فيه

 

 الفرص: 
ا. 1 من   االداريةلمالكات  ان  عالية  درجة  وعل  القسم كافية  ي 

 
ف والفنية 

 م مخرجات العملية التعليمية للقسم. الكفاءة والتخصص، مما يدع

2 
ً
خاصا  

ً
اهتماما الكلية  عمادة  تولي  لبقية    .  الساند  القسم  بكونه  بالقسم 

ي 
ون  االلكت  التعليم  نحو  التوجه  بعد   

ً
خصوصا و  الكلية  له    اقسام  وتوفر 

ية لتحقيق اهدافه.  المستل  زمات المادية والبشى

 التهديدات: 
 . مج القسم وفق ما مخطط لهتاثت  جائحة كرونا عل تنفيذ برا. 1

ال  . 2 الجانب  عل  اثر  الطلبة،  قبول  اعداد  تنفيذ  انخفاض  واعاق  مالي 

 خطة التوسع بوقتها المحدد. 

اعالن  3 عدم  المو .  عت    ( المكتبة  استخدام  يسهل  ي  
ون  الكت  قع فهرس 

) ي
ون   . االلكت 

 

 الكادر التدريسي والبرنامج االكاديمي وطرائق التدريس. 3
 

 : نقاط القوة
.توجد تعليمات مركزية ألختيار القيادات وهيكل أداري وتنظيمي معتمد 1

الصالحيات  يحدد  االدارية،  ووحداتها  وشعبها  اقسامها  وكافة  للكلية 

ي لكل منتسب.  والواجبات بموجب
 الوصف الوظيف 

أدارية .  2 ومكاتب  دراسية  قاعات  من  مادية  مستلزمات  القسم  يوفر 

اء تتناسب مع الط  اقة األستيعابية للقسم. ومساحات خض 

وفق 3 وتحديد  أدائهم  وتقييم  العاملي    ألختيار  مركزية  سياسة  .هناك 

 يتماسى مع رؤية ورسالة وأهداف القسم.  ا حاجة القسم وبم

ي . 4
ون   ية. عالءة فا ة وكي لفعاب استخدام التعليم االلكت 

اخطار   يتم  و   هيئة التدريس  أعضاء  أداءمعايت  موضوعية لتقويم    توجد . 5

 . ضاء هيئة التدريس بنتائج تقييم االداء ومناقشته اع

عل   اعتماد .  6 التقويم   القسم  ال  باألضافة  للطلبة  المستمر  التقويم 

ي 
 . النهانئ

 

 

 لضعف: نقاط ا
توثلعم  . 1  الهيئة اعض  بع  اتشاطن  يقية    ة يعلمال  يسيةالتدر   ضاء 

 بلة لي ق،  يبو ت  الد شار االو 
ً
 ئ االنجاز. تو مسقياسا

الحبتاشت   .  2 من ضععض  وتباين  االت  ي ف 
 
مستو ف امج    لت  المعلومة  ى 

. ض التدريسيمي لدى بع الجودة واالعتماد االكاد  يي  

ت3 يوجد  ال  مو .  لمقييم  المناهجثق  التدريس  راوط  فردات  الغلب ئق 

 قررات. الم

تط. عدم وجود د4 للكاو ورات  ع يرية  بناء  التدريسي  تل در  العمل  ية  قييم 

 يمية. التعل

 . ئر االستاذ الزابيق برنامج . عدم تط5

ي م ا. عدم تطبيق نظ6  . ت  المنتهية غل للمراح الممتحن الخارج 

. ل ملكم وجود حقيبة متكاملة  . عد7  قرر دراسي

 . مقياس جودة الكتاب الجامعي . عدم وجود 8

 الفرص: 
المالك1 التدريسية.ان  الكفاءة   ات  من  القسم كافية وعل درجة عالية  ي 

 
ف

 ملية التعليمية للقسم. والتخصص، مما يدعم مخرجات الع

2 
ً
خاصا  

ً
اهتماما الكلية  عمادة  تولي  لبقية    .  الساند  القسم  بكونه  بالقسم 

ي 
ون  االلكت  التعليم  نحو  التوجه  بعد   

ً
خصوصا و  الكلية  له    اقسام  وتوفر 

ية لت  المستلزمات المادية  حقيق اهدافه.  والبشى

تتوفر كتب  3 و معل.  ي ية  منهجية 
 
الف مكتبة  بكل  االلية  ونكالصيغتي    ية  ت 

 قية. ر والو 

 

 التهديدات: 
 . تنفيذ برامج القسم وفق ما مخطط لهتاثت  جائحة كرونا عل . 1

ا.  2 التدريسي    ستقرار عدم  الالكادر  ي 
 
نتقف  ، مناسم  لوجود  فسة يجة 

 ى متاحة. ل اخر ص عمفر و 

نامح التعلقياس لمخعدم وجود  . 3  . يمي رجات الت 



 

 

 البحث العلمي. 4
 

 نقاط القوة: 
الكو . 1 البحلضعت  لتدعيم  خطة  العلمي ية  المجالت   ش  والن  ث  ي 

 
ف

الر العلمي االساس  صينة  هذا  وعل  البحالعد  نشى تم  ة،  من  ي و يد 
 
ف  ث 

 صينة. ية الر المجالت العلم

تم2 التدريست  .  من  عدد  اسرقية  مرتبة  ال  مساعد  تايي    مدذ  رس ومن 

 س.  مدر مساعد ال

 خارج الكلية. من   (الماجستت  ) ا يات العلراسلبة الداف عل طالشى ا . 3

ا4 ي لم. 
 
ف لجان  شاركة  الدطقشة  منا  العلراسلبة  من   ( الماجستت  )ا  يات 

 خارج الكلية. 

التدريسيي    .  5 اح 
 ى عالي و  مست، عل   بةطل للث تخرج  ع بحو شاري    م اقت 

   . فيذ للتطوير والتنبلة  قار المبتكرة الءة واالفكاكفا من ال

  

 نقاط الضعف: 
قيات ال  ضمنال تت للقسم طة العلميةخ. ال1  . علميةخطة للت 

الخارجية  تال .  2 المشاركات  الكلية نفقات  الهالعغىطي  التدريسية  ئي ضاء  ة 

ي 
 
 مية. ية والعالة المحليت العلمرا الموتمف

 ث تخرج الطلبة. لبحو  اتبيان. عدم وجود قاعدة 3

 ق التدريس. ئ. عدم وجود بحوث تقويمية لطرا4

اء. عدم وجود خطة دعم  5 اعلت   ب. ف الكتيوتال ات االخت 

 الفرص: 
ون  يي   الذين  أة للتدريسفبمنح مكاصة  اخيمات  ية تعللقرت الك.ا1 ي ينشى

 
  ف

 . ينةصية الر المجالت العلم

االستالية  الكل  ر فتو .  2 لللبحو العلمي  ل  برنامج  مساعدة  غر ث،  ض 

 . صينةيي   من انجاز بحوث ر التدريس

 لتهديدات: ا
 . ما مخطط لهتاثت  جائحة كرونا عل تنفيذ برامج القسم وفق . 1

التدريسان.  2 االشغال  التعليم  ي 
 
ف اعلكت  يي    ي 

البحون  خطة  تنفيذ  ث  اق 

 املة. صورة ك بالعلمي 

 للطلبة.  ثيةرات البحاالمه ميةج لتن. عدم وجود برنام 3
 

 شؤون الطلبة 
 

 نقاط القوة: 
الطلبلش  صصمتخ   قسميوجد  . 1 ينوون  القبو ظم عملة  والتية  ل  يسجل 

 دات. شها ثائق والومنح الو 

 . للطلبة  لةومتكام  ظمةمن قاعدة بيانات . توجد 2

 . يوجد برنامج الستقبال الطلبة الجدد . 3

شكل بيشارك الطلبة  و   فية للطلبةصالال  طاتية وتدعم النشاهتم الكل. ت4

ي 
 
 . طاتالنشا  هذه فاعل ف

 الضعف: قاط ن
 . تياجات الطلبةحا عل  فمية للتعر يوجود دراسات تقو .عدم 1 

ي . عدم 2
 
اك الطلبة ف ي ليمية تعية المل تقييم العاشى

 
 سم.  الق ف

واالنتقال ال اعالن  وجود  عدم  .  3 والتسجيل  القبول  تعليمات  نظمة 

 . والتحويل و الجزاءات

انجاز  4 عدم  ا.  جودة  ي 
 
ف الطلبة  اراء  استطالع  استبانات  لتعليم  نماذج 

 . واداء اعضاء هيئة التدريس والخدمات

ية وعددها ونوع المعالجة الطالب  ىاحصائية ألنواع الشكاو عدم وجود    . 5

 . ونسبها 

وجود  6 عدم  وواجلواضح    فيصتو .  النفسي  مهام  االرشاد  وحدة  بات 

بوي  . والت 

 الفرص: 
 . ة المراحل الدراسيةيل للطلبة لكافثيوجد تم. 1

. في ونبو اد تر شار  . وجود  لجان2  سي

ي القسم لديهم شغف بالتعلم واندفاع 3
 
. هنالك نسبة عالية من الطلبة ف

ي 
 
ي ف

مجة وعلوم الحاسبات والتو    ذان  ي مجال الت 
 
ات ف اصل وأكتساب الخت 

من خارج نطاق الدراسة األكاديمية و بتوجيه واستشارات من قبل الكادر  

 .    التدريسي

 التهديدات: 
ي . 1

 
اك الطلبة ف  . قرار ال صناعة عدم اشى

تو 2 لثي.اليوجد  ار ت  ق  الطلبة  امج  الشاد  الرجوع  ميتم  لحل    كل شا يها 

 الطلبة. 

 ية. لكن الشاملة عصورة ب  رض  الطالبلمقياس  دم وجود . ع3

 

 

 



 

 خدمة المجتمع. 5
 

 نقاط القوة: 
 . اطات خدمة المجتمعشلننوية سوجود خطة . 1

 تمع. المج شاطات خدمةبنيي   والطلبة سيفاعلة للتدر شاركة . وجود م 2

ي صصة . توجد لجنة متخ 3
 
 خدمة المجتمع. شاطات قسم لن الف

الي.  4 الق قدم  االستخد سم  مجال  مات  ي 
 
ف الحاشارية  ات بسعلوم 

 يا المعلومات. نولوجوتك

 . استضافة دورية للمتخرجي   لالستماع ال مشاكلهم. 6

 قاط الضعف: ن
وجود  . 1  لمتطلبات    عدم  الدراسية  امج  الت  مالئمة  مدى  مقياس 

 . ات المجتمع وسوق العملحتياجا

 يد. ستفوالم  مقياس رض  المجتمع عدم وجود  . 2

وجود  3 عدم  الخريجون    استطالع.  بها  يعمل  ي 
الب  المؤسسات  اراء 

 . للتعرف عل كفاءتهم بصورة دورية

 

 الفرص: 
 ع. برامج توعية لخدمة  وتوعية المجتم جودو  . 1

انيةة صص الكليتخ. 2   . خدمة المجتمعل صةخا  مت  

ي ع للمجت تقديم خدمات جائحة كرونا عل  دفعت . 3
 
 . ب  المجاالتشف

 التهديدات: 
ي ييةتعار يمات وز وجود تعل. 1

 . ق التعامل مع منظمات المجتمع المدن 

 

 

 

 لتحسينخطة ا
 


