
 
  

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة

 قسم علوم الحاسبات 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 نبذة عن قسم علوم الحاسوب
 

لغاية وومنذ تاسيسه  ،ضمن اقسام كلية شط العرب الجامعة 1996تاسس قسم علوم الحاسبات عام 

ب درس الطالوي ويالسنة الدراسية الحالية قام القسم بتخريج االف الطلبة . يعتمد القسم النظام السن

ة لبرمجاعلى مدى االربع سنوات مواد مختلفة لعلوم الحاسبات من اساسيات هذه  العلوم كلغات 

وامن  تشغيلوالحقو ل العلمية الساندة كالرياضيات الى حقول النهضة كالذكاء االصطناعي ونظم ال

بيق في اد بحث تطاعد المعلومات والتطبيقات لذكية المختلفة ويكون احد متطلبات تخرج الطالب

 . علوم الحاسوب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةمخطط اعداد الطلبة المقبولين والخريجين حسب االعوام الدراسي

 

 

2021-
2022 

118 

116 
 



 

 

 2022-2021أعداد طلبة قسم علوم الحاسبات للعام الدراسي 
 

 المرحلة الثانية المرحلة األوىل 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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باترؤية قسم علـــــوم الحاس
 

ت المعلومابلحون أن يتبوأ القسم مكانة متميزة بإعداد مبرمجيــــــــن أكفاء يمتلكون الكفاءة ويتس

لمقاييس حقق االل أعتماد برنامج أكاديمي يالبرمجية والمهارات األبتكارية والتدريب العملي من خ

 .باتالمعياريـــــــة الوطنية والعالمية في مجال علــوم الحاس

  

 رسالة قسم علوم الحاسبات
 

علمي المعرفة والتفكير ال واكسابهم مبادئخريجين في مجال التخصص عداد ا علىالقسم  يعمل

تقبلي المس سبات والمهارات الالزمة للتواصلوالمنطقي والمهارات البحثية العلمية في علوم الحا

ة م المشورمما يؤهلهم للتصدي للمشاكـــل البرمجية وتقدي ،العملفي مختلف مجاالت  مع المجتمع

، غيرهاوالفنية في مجاالت األختصاص كالذكـــاء األصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والشبكات 

بحوث لتلبية متطلبات سوق العمل وأجراء الفي مجال علوم الحاسبات  للعمل مؤهلينيكونوا ل

 ع.لمختلف قطاعات المجتم التكنولوجيةالنظرية والتطبيقية وتقديم الخدمات االستشارية 

 

 قسم علوم الحاسبات دافــــــأه

 

 تحقيق الجودة واالعتماد األكاديمي على المستويين المحلي والعالمي. -

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

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

 واالطالع المستمر. واالبتكار البحث العلمي

 تلبيـة أحتياجات المؤسســات التعليمية بكوادر ذات كفاءة عالــية. -

 .الرصينيةت العلميــة الفي المجسي والنشر للكادر التدري تشجيع البحث العلمـــي -

 ختلفةالم باتعلوم الحاس مع المتخصصين في مجال وتبادل الخبرات تحقيق التواصل العلمي -

 على المستويين المحلي والعالمي.

 

 

 

 

 



 

 :التعليمية لقسم علوم الحاسبات الحصيلة
 

الل خمكين طلبته يمنح القسم شهادة البكالوريوس في علوم الحاسبات من خالل التركيز على ت

ً ليصبح خريج هذا القسم قادر على أعداد وتنف ً وعمليا نظم يذ السنوات الدراسة األربعة نظريا

اكل حل مشوالحلول المتعلقة بالمشاكل البرمجية وأن يمتلك األساس العلمي للتعامل مع أنشاء و

مل مع لتعاامات وكذلك الشبكات , وهو مقدمة للتخصص أكثر لحل المشاكل التقنية لتكنلوجيا المعلو

 مسائل الذكاء الصناعي وبرمجة الصفحات والعلوم المرتبطة بها . 

 

 التزام القسم بسياسة الجودة واالعتماد االكاديمي:
 

علق ما يت بتطبيق المعايير الخاصة بسياسة الجودة في كلية شط العرب الجامعة بكليلتزم القسم 

 التحسين تطلباتاالمثل واالستجابة السريعة والمتواصلة لمبجودة التعليم والتدريب للطلبة واالداء 

ي ملة فالمستمر. ويتابع بشكل مستمر تطبيق رؤية ورسالة واهداف الكلية لتحقيق الجودة الشا

كلية دة الالتعليم، كما ويلتزم بادامة تدعيم عملية التواصل مع كافة منتسبيه من جهة ومع عما

 عالياتهته وفا االدارية، ويتبع القسم اجرءات توثيق كافة انشطواقسامها العلمية وشعبها ووحداته

 (.ABETلضمان جودة التعليم وفق البرنامج االكاديمي المعتمد من قبل القسم )  

 

 :هيكلية القسم العلمية والفنية واالدارية والخدمية
 

 مجلس القسم. .1

 الكادر التدريسي. .2

 .واالداري  الكادر الفني )المعيدون( .3

 خدمي.الكادر ال .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . مجلس القسم:1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت التدريسـي اللقب العلمي الشهادة الوظيفة

  .1 باسم سهر ياسين د. أستاذ مساعد دكتوراه رئيس قسم

  .2 د .أحمد نـــجم نمر أستاذ مساعد دكـتوراه تدريسي

  .3 د. مازن عبد اإلله علوان ساعدمـأستاذ  دكـتوراه تدريسي

 حيدر ناصر خريبطد.  ساعدمـأستاذ  دكـتوراه تدريسي

 

4.  

  .5 د. علي كـاظم مطـر مـــدرس دكتوراه تدريسي

  .6 د. عدي جاسم محمد مــــدرس دكتوراه تدريسي

  .7 أياد محمد جبار ساعدمـأستاذ  دكتوراه تدريسي

  .8 عبد الحسـين لطيف خضير مدرس مســـاعد ماجســتير تدريسي

 تدريسي /

 مقرر القسم

  .9 عبد الرزاق عبدعلي علي مدرس مســـاعد ماجســتير

  .10 نافع علي الحمادي مدرس مســـاعد ماجســتير تدريسي

  .11 عمار عبد الهادي عبد هللا مدرس مساعد ماجستير تدريسي

  .12 خالد حميد زبون مدرس مســـاعد ماجســتير تدريسي

  .13 علي ساري مرتجى مدرس دكتوراه تدريسي



 

 ـم علوم الحاسباتالكادر التدريسي لقس. 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 ت التدريسـي اللقب العلمي االختصاص العام االختصاص الدقيق الشهادة

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

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

 3 د. مازن عبد اإلله علوان ساعدمـأستاذ  ةهندسة كهربائي قدرة ومكائن دكـتوراه

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

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

 حيدر ناصر خريبطد.  أستاذ مساعد علوم حاسـبات ذكاء اصطناعي دكتوراه

 

6 

 7 أياد محمد جبارد.  أستاذ مساعد علوم حاسـبات اصطناعيذكاء  دكتوراه

 8 عبد الحسـين لطيف خضير مدرس مســـاعد علوم حاسـبات انظمة هجينه ماجســتير

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

 10 نافع علي الحمادي ـاعدمدرس مســ علوم حاسـبات امنية الحاسوب ماجســتير

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

 12 خالد حميد زبون مدرس مســـاعد علوم حاسـبات نظم معلومات ماجســتير

 13 ى علي ساريجترم مدرس مســـاعد علوم حاسـبات تكنولوجيا المعلومات دكتوراه



 

  حسب الوصف الوظيفي األداريالفني والكادر . 3 
 

 

 م. ب. نسمة حطاب شبيب

 قوائم القسم 

 متابعة األوامر األدارية الخاصة بالطلبة وتحديثها على القوائم 

 الخطة العلمية 

  جدول المحاضرات 

 مسؤولة الدعم الفني للمختبرات 

 تعهدات الطلبة 

 لجنة انضباط الطلبة 

  وتوزيعها لمساعدي باحث وجرد المبالغ سحب الهويات وأرسالها للكبس

 المستحصلة منها

 سحب الغيابات واعالنها 

 تهيأة اسماء الطلبة لقوائم القاعات األمتحانية 

 تهيأة قاعدة بيانات اللجنة األمتحانية وفورمة األسئلة 

 متابعة المختبرات ومساعدي باحث 

 بة لطلنها لتسليم قوائم السعيات واستالمها من التدريسيين وطباعتها واعال

 وتزويد نسخ للجنه االمتحانية

 .توزيع اسماء الطلبة على المختبرات 

 متابعة التدريب الصيفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أماني نزار عباس

 متابعة حضور التدريسيين 

 تدقيق الوثائق والتأييدات 

 متابعة األقساط الدراسية للطلبة 

 متابعة حضور مساعدي باحث 

  القسممتابعة المراجعين لرئاسة 

 أدارة السكرتارية بصوره عامة 

 متابعة األرشاد التربوي 

 متابعة التدريب الصيفي 

  .متابعة بريد القسم وتوزيعه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 م. ب. علي رعد

  3مساعد باحث في مختبر 

 أدارة البصمة 

 الدفاع المدني 

 قوائم القاعات االمتحانية 

 لجنة مشتريات 

 يكريم حلوز أحمدم. ب. 

  1مساعد باحث في مختبر 

 تنزيل الغيابات 

 هويات الطلبة 

 الدفاع المدني 

 قوائم القاعات االمتحانية 

 دوام المسائيأستالم ادارة سكرتارية القسم في ال 

 مشاريع الطلبة للمرحلة الرابعة 



 

 لجنة أدارة موقع الكلية األلكتروني 

 لجنة تثمين وتقييم األثاث والمواد المستعملة 

 (لجنة متابعة أعمال الكلية)أنجازها 

 

 . ب. ساري سركيسم

  4مساعد باحث في مختبر 

 تنزيل الغيابات 

 هويات الطلبة 

 قوائم القاعات االمتحانية 

 

 م. ب. ساره سعود عبدالعزيز

  5مساعد باحث في مختبر 

 تنزيل الغيابات 

 هويات الطلبة 

 قوائم القاعات االمتحانية 

 

 . ب. محمد قاسم كريمم

  6مساعد باحث في مختبر 

 زيل الغياباتتن 

 هويات الطلبة 

 قوائم القاعات االمتحانية 

 الدفاع المدني 

 

 

  للقسم التوظيف ةخط
 

ُ مع التوسعة التي يشهدها القسم في اعداد الطلبة المقبولين يق شرية لتحقوالب وتوفير المستلزمات المادية تماشيا

  جودة مخرجات العملية التعليمية.

 فية وكما مبين في ادناه: الدرجات الوظين يتعيلالقسم  يخطط

دراسة وارسال بعض التدريسين ل.. فرع إدارة الشبكات و فرع امنية الحاسوبفي اختصاصات  ونالتدريسي .1

 .الدكتوراه والماجستير لرفد القسم بالكفاءات في المستقبل



 

سارات بحيث يعملون بشكل فعال في متابعة وإجابة استف زيادة عددهممساعدي الباحث فيطمح القسم ألى  .2

 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 أساسي

 اتهياكــــــــــــل بيـــــان 
 أساسي

2 2 6 

 رياضيــــــــــــــات
 6 - 3 أساسي

 ـةــاحتسـابيـــــــــــــــــــ 
 أساسي

3 - 6 

 هياكل متقطعـــــة
 6 - 3 أساسي

 معمـارية ولغة التجميع 
 أساسي

2 2 6 

 برمجة مهيكــــلة
 8 2 2 اسيأس

 برمجــــــــة كيانيـــــــة 
 أساسي

2 2 6 

 تصميم منطقــــي
 8 2 3 أساسي

 رياضيــات  متقدمــــــة 
 أساسي

3 2 8 

 حقـوق إنســـــان
 4 - 2 اختياري

 ـمتحلـــــــيل نظــــــــــــ 
 أساسي

2 2 6 

 
    

 حريــــــــة وديمقراطية 
 اختياري

2 - 4 

 

 المرحلة الثالثة
 

 المرحلة الرابعة

 المادة الدراسية

نوع 

 الماده

عدد 

 الساعات
 الوحدات

 

 المادة الدراسية

نوع 

 الماده

عدد 

 الساعات
 الوحدات

  ع ن 
  ع ن  

 اتمترجمـــــــــــــــــــ
 6 2 2 أساسي

أمنيـــة  

 الحواســــــــــــيب

 6 2 2 أساسي

تصميم خوارزميات 

 وتقنيات البرمجة
 6 - 3 اختياري

تطبيقـــــات  

 ذكيـــــــــــة

 6 2 2 اختياري

 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 ساسيأ



 

 نظريـــــة معلومـــات
 4 - 2 اختياري

المحــــــاكاة  

 بالحاســوب

 4 - 2 اختياري

رســم 

 بالحاســــــــوب
 6 2 2 أساسي

مشروع        

 تخرج

 4   اساسي

 

 

 :تينتوزيع المواد الدراسـية على التدريسيين والمحاضرين للدراس

 
 
 

 -المرحلة األولــى )صباحــي+ مســائي(:
 

 

 

 

 

 

 

 

  -)صباحــي+ مســائي( : المرحلة الثانيـة

 

 

 

 

 

 

 المادة التدريسـي المالحظــات

 مــــــالك

 عقــــــــد

 مــــــالك

 مــــــالك

 مــــــالك

 مــــــالك

 

 احمــد نجــم نمـر دأ.م. 

 م. مرتجى علي ساريم. 

 خالد حميد زبون  . مم.

 حيدر ناصر خريبطد. م.

 علي عبدالرزاق عبد علي .م.م

 عمار عبد الهادي .مم.

 ـاتتقنيــــــــــــــــ

 رياضيــــــــــــــات

 هياكل متقطعـــــة

 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 إللـــــــــهأ.م.

 م.د. أياد محمد جبار

 نافع علي مجيد . مم.

 يرم.م.عبد الحسـين لطيف خض م.م       

 عمار عبد الهادي .مم.

 

 هياكــــــــــــل بيـــــانات

 احتسـابيــــــــــــــــــــــة

 ة التجميعمعمـارية ولغ

 برمجــــــــة كيانيـــــــة

 رياضيــات  متقدمــــــة

 تحلـــــــيل نظـــــــــــــم

 حريــــــــة وديمقراطية

 



 

 -مســائي(:)صباحــي+  المرحلة الثالثة

 -المرحلة الرابعــــة )صباحــي+ مســائي(:

 

 اللجان الدائمية والموقتة في القسم:

 

   - ئيـة:اللجنــة األمتحـانيـــــة للدراستين الصباحية والمسـا 
 .ئيسار –األستاذ المساعد الدكتور باسم سهر ياسين  1

 .عضوا  -المدرس الدكتور مازن عبداالله علوان  2

 .عضوا - المساعد خالد حميد زبونالمدرس ا 3

 .عضوا –المساعد علي عبدالرزاق عبدعلي المدرس  4

 .عضوا –  عمار عبدالهادي عبدهللا دكتورال 5

 

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

 الدكتور  علي كاظم مطر  ـــ عضواً.  2

 عضوا. –إلله الدكتور  مازن عبد ا 3

 المــــادة التدريســـــي المالحظــــات

 

 مــــــالك

 مـــــــالك

 مــــــالك

 مــــــالك

 كمــــــال

 مـــــــالك

 مــــــالك

 

 يرم.م.عبد الحسـين لطيف خض     

 د.علــي كاظم مـــطرم.

 د. عــدي جاسم محمدم.

 عبدعلي علي عبد الرزاق .مم.

 عبدهللا م.م. عمار عبد الهادي

 مازن عبد االله علوان ا.م.د 

 نافع علي مجيد . م.م

 

 

 مترجمـــــــــــــــــــات

 البرمجة تصميم خوارزميات وتقنيات

 معماريـة الحاســـــبة

 ذكـــــاء اصطناعــــي

 هندســــة برامجيات

 نظريـــــة معلومـــات

 رســم بالحاســــــــوب

 المادة التدريسـي المالحظــات

 مــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 الكمـــــــ

 

 باسم سهر ياسيند. ا.م 

 حيدر ناصر خريبطد. م.

 م.د. أياد محمد جبار

 د. مازن عبد االله علوانأ.م.

 د. عدي جاسم محمدم.

 احمــد نجــم نمـر دأ.م. 

 أمنيـــة الحواســــــــــــيب

 تطبيقـــــات ذكيـــــــــــة

 مواقع الكترونيةبرمجـة 

 نظـــــــــم تشـــــــــــــغيل

 كات الحاســـــــــوبشب

 المحــــــاكاة بالحاســوب

 مشروع تخرج      



 

 عضـواً. -الـدكتور عدي جاسم محمد  4

 عضوا.  -اياد محمد جبار  الدكتور 5

 

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

 مرشـداً للمرحلة األولى . – المساعد علي عبدالرزاق عبدعلي المدرس  2

 لمرحلة الثانية .مرشـداً ل –أياد محمد جبار  الدكتور 3

 رشـداً للمرحلة الثالثة.م - المساعد عمار عبد الهادي عبدهللا المدرس  4

 مرشـداً للمرحلة الرابعة. –الدكتور عدي محمد جاسم 5

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

 

     

  -لجنــة انضباط الطلبة للدراســـتين:  
 يسا.رئ –الدكتور عدي محمد جاسم  1

 عضوا. -المدرس أياد محمد جبار  2

 عضوا. –المدرس المساعد عبد الحسين لطيف  3

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

 عضوا.       – نسمة حطاب شبيبم . ب  2

 

  -لجنـة األشراف على الندوات و الحلقـات الدراسـية:
 ازن عبد االله علوان. الدكتور م 1

 الــدكتور علي كاظم مطر. 2

 

 

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

  أماني نزار 2

 حطاب شبيب م.ب. نسـمة 3

 -لجنة الغيابات:
 م.م عمار عبد الهادي 1

 م.ب. محمد قاسم 2

 أحمد كريم حلوزيم.ب.  3

 م.ب. ساري سركيس 4

 م.ب سارة سعود 5

 

 

 

 



 

 2202-1202علمية للعام الدراسي انجازات القسم وفق الخطة ال

 

 2022-2021البحوث المخططة للعام الدراســي 

 

 عنوان البحث اسم التدريسي ت

 Cryptanalysis of OTP Cipher Using Probabilistic Splicing DNA-1 باسم سهر ياسين د. 1

Computer.  

2-Constructing Probabilistic Model for Vigenere OTP Cryptanalysis. 

3- Generative Adversarial Network for cryptanalysis. 

4- Attacking OTP using probabilistic GA. 

5-Splicing DNA model for unknown Stream Cipher Cryptanalysis  

6- An algorithm for Coding and compression using DNA. 

   Designing compositional Simulator for Iraqi Reservoirs- د .أحمد نـــجم نمر 2

-Applied Comparison between Finite Element and Finite   

Difference Methods  

-Genetic Algorithm Applied to History Matching of Reservoir 

 Simulation – Iraq Field Case.    

- Continuous Genetic Algorithm and History Matching Application- 

 Field Case. 

- Comparison between Derivtive – Based Method and  Genetic  

Algorithm-Hasting Matching   

-Applied Mixed Finite Elements in Reservoir Simulation- Iraqi- Fielel. 

Integrated Software Package for Simulation 

Simulator - Grapher - 2D and 3D Surfer Representation 

Verification and Validation. 

Matlab Simulation of Induction Motor Speed Control Using PI 

Controller with Neural Network. 

 

 Design of intelligent directional overcurrent relay for ring -1 د. مازن عبد اإلله علوان 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. 

 اليوجد طـرد. علي كـاظم م 4



 

 Automatic parallel segmentation of images based on wave region .1 د. عدي جاسم محمد 5

growing. 

2. Compression of grayscale images based on skeletonization of regions. 

6 

 

 حيدر ناصر خريبط

 
1.Improved Firefly Algorithm with Variable Neighborhood Search 

for Data Clustering. 

2.Hybrid K-Nearest Neighbors and Particle Swarm Optimization 

Technique for Divorce Classification.  

 

3. Improved discrete plant propagation algorithm for solving the 

traveling salesman problem.  

 

4- Artificial dingo and thermal soaring local search algorithm for data 

clustering  

 

 A hybrid black widow optimization and variable neighborhood .1 أياد محمد جبار 7

descent algorithm for traveling salesman problem. 

 

2. Adaptive grey wolf optimization algorithm with neighborhood 

search operations: an application for traveling salesman problem. 

 

3. Self-Adaptive Parameter Controller with Multi-Dimensional 

Memory for Automatic Determining the Optimal Number of Clusters. 

 

4. Thermal soaring algorithm for continuous multi-objective 

optimization Problems. 

 

5. Coronavirus Optimization Algorithm for Feature Selection in text 

mining. 

 

6. Search-based Parameter Adaptation for Bacterial Colony 

Optimization in medical classification problem. 

 

7. Thermal Soaring Algorithm for Local and Global Outlier Detection 

Problem. 

 



 

8. Gray wolf optimization algorithm for hierarchical document 

clustering. 

 

9-Dynamic-Based Pruning Method for Rule based classification 

 .Kidney disease diagnosis using fuzzy logic system -1 عبد الحسـين لطيف خضير 8

2- Block chain and security. 

 IoT and artificial intelligence implementations for e-education-1 علي عبد الرزاق عبدعلي 9

 Developing a Multi-Agent for Smart Library Management-1 نافع علي الحمادي 10

Information System 

2-An Enhanced Agent Protection Model For Securing Cloud 

Computing Environment Against Distributed Denial Of Service 

Flooding Attack Traffics 

3-AReview of Common DDoS Attack: Types and Protection 

Approaches Based on artificial Intelligence. 

4- A Review of IoT Applications , Attacks and Its Recent Defense 

Methods. 

 Intelligent Divorce Classification System using Particle Swarm-1 خالد حميد زبون  11

Optimization Algorithm 

2- Intelligent Diabetes Care System using Fuzzy Logic 

3-Firewall Detection System Using Ant Colony Optimization 

Algorithms. 

4- A Review of IoT Applications , Attacks and Its Recent Defense 

Methods 

  ادي عبد هللاعمار عبد اله 12

 

 

 

 

 2022-2021الكتب المخططة للعام الدراســي 

 

 ت التدريسـي عنوان الكتاب 



 

 
 

 

 

 

 

 

 2022-2021الدراسي  للعامالحلقات النقاشية 
  

 

 التأريخ عنوان الحلقة النقاشية اسم التدريسي ت

 Bio antivirus : building an باسم سهر ياسين د. 1

antivirus based on human 

biological defense system 

 

7/3/2022 

 .1االحتساب الجزيئي وتطبيقات االمن السيبراني  والمعلوماتي

 

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

 

 .3أمنية شبكات المعلومات

 

 1 باسم سهر ياسين د.

دال يوج  2 .أحمد نـــجم نمر د 

دال يوج  3 د. مازن عبد اإلله علوان 

دال يوج  4 د. علي كـاظم مطـر 

دال يوج  5 د. عدي جاسم محمد 

1-Classification and clustering in publication-based approach   

 

2- Swarm Intelligence Algorithms: Modifications and Applications 

in Feature Selection problem 

 حيدر ناصر خريبط

 
6 

1-Classification and clustering in publication-based approach   

 

2- Swarm Intelligence Algorithms: Modifications and Applications 

in Feature Selection problem 

 7 أياد محمد جبار

دال يوج  8 عبد الحسـين لطيف خضير 

دال يوج  9 ي عبد الرزاق عبدعليعل 

دال يوج  10 نافع علي الحمادي 

دال يوج  11 خالد حميد زبون  



 

2 Trends of AI. 2/4/2022 

 

دال يوج د .أحمد نـــجم نمر 2   

 Simulation of electric elements د. مازن عبد اإلله علوان 3

in matlab. 
7/4/2022 

 Introduction to IOT location د. علي كـاظم مطـر 4

based service ( LBS ). 
18/ 11/ 2021 

 UAVs and their effect on oil د. عدي جاسم محمد 5

pipeline. 14/4/2022 

 حيدر ناصر خريبط 6

 
Application of swarm 

intelligence. 28/ 4/ 2022 

 Text classifictian in swarm أياد محمد جبار 8

intelligence. 
12/4/2022 

 Diagnosing kidney disease عبد الحسـين لطيف خضير 9

using fuzzy logic. 
 28/3/2022  

 IOT and AI. 16/ 5/ 2022 علي عبد الرزاق عبدعلي 10
 

 المخدرات الرقمية  نافع علي الحمادي 11
30/ 4/ 2022 

 Application of artificial خالد حميد زبون 12

intelligence algorithms in 

images processing. 

21/ 5/ 2022 

 Quantum computers. 24/ 3/ 2022 بد هللاعمار عبد الهادي ع 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورات التدريسية التي يقيمها القسـم لخدمة المجتمع

2021-2022 
 

 المحاضرون  الجهة المستفيدة الفترة عنوان الدورة ت
 أ.م.د. اياد محمد جبار طلبة كلية شط العرب   احتراف السيرفرات وتنصيب سيرفر داخلي 1

2 Microsoft office  م.م. خالد حميد زبون طلبة كلية شط العرب 

3 Introduction to python  م.د. علي كاظم مطر طلبة كلية شط العرب 

 م.م. يوسف عبدالوهاب طلبة كلية شط العرب  دورة أردوينو 4

5 Adobe photo shop  م.م. علي عبدالرزاق عبدعلي طلبة كلية شط العرب 

6 Cyber security  أ.م.د. باسم سهر ياسين ة كلية شط العربطلب 



 

 

 

 

 خطـة القسـم لتطوير المناهج الدراسية في القسـم

2021-2022 
 

 

 لفل في مختلهائتكليف أساتذة المواد بدراسـة وإمكانية تطوير المواد الدراسيـة مواكبة للتطور ا 

 ميادين الحياة وتقديم المقترحات لغرض تحديث المناهج.

 ة.لبرمجية في اللجنة العلمية ألنجاز هذه المقترحات من خالل الورش الفنية واتكليف لجنة مختص 

 ( اسوباعداد الدراسات ومخاطبة الوزارة لغرض استحداث فرعي )إدارة الشبكات و امنية الح

 استجابة لحاجة المجتمع وسوق العمل.

   ية في مختلف سم علوم الحاسبات الغراض التوأمة العلمق –مخاطبة الجامعة التكنولوجية

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

    

 

 الخطة التوسعية للقسم
 

 تخصيص مختبر للشبكات واالتصاالت لطالب المرحلة الرابعة. -1

خصص ال تتطوير الكادر التدريسي و زياده عدد حاملي شهاده الدكتوراه في مالك القسم في مج -2

 والشبكات.   Data Miningانات تنقيب البي

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

جة نات ،برملبياألقاء محاضرة عن االنظمة المعلوماتية والتعريف بها )مقدمة، المعمارية، قواعد ا -4

 األنظمة المعلوماتية(.

ية لكياناعد البيانات العالقية ولغات البرمجة ألقاء محاضرة لتوضيح كيفية الربط بين قوا -5

 والمستخدمة في تصميم األنظمة التشغيلية.



 

 Faceألقاء محاضرة للتوعية على مساوى بعض مواقع التواصل االجتماعي مثل) -6

Book،Twitter.)..............، 

 .NS2ألقاء محاضرة في محاكاة الشبكات  -7

 

 مساهمات القسم في المجتمع
   كجة التي تدرس هناتدريبية للمدرسين في المدارس اإلعدادية تحت لغات البرم أعطاء دورات-1

 وعن قيادة الحاسوب.

 عطاء دورات تدريبية لموظفي الدوائر الحكومية عن قيادة الحاسوب .ا -2

 (.Face Book     ،Twittrبعض مواقع التواصل االجتماعي)  ئية على مساوألقاء محاضرة للتوع -3

 

 التقنية للقسم:و  ماديةالموارد ال

 

 

 القاعات الدراسـيــة
 

 

 المراحل الدراسية الطاقة االستعيابية رقم القاعة

 جميع المراحل 54 5

 جميع المراحل 54 6

 جميع المراحل 54 7

 جميع المراحل 54 8

 جميع المراحل 98 21

 

 

 المختبرات
 

 المواد الدراسية عدد االجهزة رقم المختبر

 لمراحلجميع ا 51 1

 جميع المراحل 36 2

 جميع المراحل 36 3

 جميع المراحل 36 4

 جميع المراحل 40 6

 جميع المراحل 36 7



 

 جميع المراحل 36 8

 جميع المراحل غرفة متابعة االمتحانات االلكترونية 9

 

 

 مكاتب االدارة وغرف التدريسسين

 
 المساحة نوع المكتب ت

 2m 4×5 غرفة رئيس القسم 1

 2m 4×5 غرفة السكرتارية 2

 2m 6×8 غرفة التدريسيين 3

 2m 6×8 غرفة اللجنة االمتحانية 4

 

 الخدمات العامة
 

 العدد نوع الخدمة ت

 1 الورشة الفنية 1

 4 حمامات التدريسيين 2

 للطالبات 8للطلبة و  8 حمامات الطلبة 3

 

 النشاطات الالصفيـة
 

 المراحل الدراسية النشاط ت

 جميع المراحل البرامجياتمعرض  1

 

 

 

 SWOTتحليل 

 ططه:وخ القسمرؤية ورسالة واهداف  .1

 

 نقاط القوة: 
. يوجد للكلية قواني   وانظمة وتعليمات داخلية ال تتعارض مع معمول 1

ي وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي 
 
م الكلية بتطبيقها دونبه ف  ، تلت  

 تميت   وبشفافية عالية. 

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

 الكلية واحتياجات سوق العمل. 

 نقاط الضعف: 
ي بعض محاورها عل تحديد 1

 
. لم تحتوي الخطة المستقبلية للقسم ف

 لمنفذه. والفعاليات حسب التواري    خ والجهة ا لألنشطة حواض

. خطة التعليم المستمر وخدمة المجتمع لم يتم انجازها بنسبة 2

 مقبولة. 

خطة القبول المقرة من قبل الوزارة وحسب الطاقة لم تتحقق  . 3 



 
ي االبنية بما يتماسى مع تحقيق مخرجات 3

 
. يجري القسم التوسعات ف

 من قبل رئاسة 
ً
ا  كبت 

ً
العملية التعليمية، ويعىط هذا المؤشى اهتماما

 القسم. 

تخصصية حسب . يطور القسم من كفاءة منتسبيه، من خالل دورات 4

 الحاجة. 

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

 عل احسن وجه. 

 معلنة. و رؤية ورسالة واهداف للقسم، توجد  . 6

 

 

 لقسم. االستيعابية ل

اتيجية والخطة المستقبلية للقسم مقرة 4 . من الواضح، ان الخطة االست 

 اال انها غت  معلنة. 

 

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

 . وصالحيات ادارية تدعم توجهاتها لتحقيق رؤيتها ورسالتها واهدافها 

م الكلية لتنفيذ خططها . يدعم مجلس الكليو والهيئة المؤسسة اقسا2

ية  المستقبلية وتوفر االحتياجات االساسية والموارد المالية والبشى

 لتحقيق ذلك. 

 

 لتهديدات: ا
ل . تاثت  الفاقد التعليمي للطلبة الملتحقي   بالدراسة للمرحلة االوىل ع1

ئ كبت   ، اضاف عب   المستوى العلمي

 
 

 

 للقسم دية والبشريةاوالموارد الم التنظيم األداري. 2
 

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

يحدد الصالحيات  اقسامها وشعبها ووحداتها االدارية،للكلية وكافة 

ي لكل منتسب. 
 والواجبات بموجب الوصف الوظيف 

. يوفر القسم مستلزمات مادية من قاعات دراسية ومكاتب أدارية 2

اء تتناسب مع الطاقة األستيعابية للقسم  . ومساحات خض 

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

 . حاجة القسم وبم يتماسى مع رؤية ورسالة وأهداف القسم

 

 نقاط الضعف: 
ي 1 

 
ات و المرافق الخدمية ف .عدم توفر أرشادات عامة ألستخدام المختت 

 . ي
 القسم وكذلك أرشادات السالمة والدفاع المدن 

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

 . ء وتحسي   نقاط الضعف فيهلتطوير األدا

 

 الفرص: 
ي القسم كافية وعل درجة عالية من  االداريةان المالكات . 1

 
والفنية ف

 الكفاءة والتخصص، مما يدعم مخرجات العملية التعليمية للقسم. 

2 
ً
 خاصا

ً
 بالقسم بكونه القسم الساند لبقية . توىلي عمادة الكلية اهتماما

 بعد التوج
ً
ي اقسام الكلية و خصوصا

ون  وتوفر له  ه نحو التعليم االلكت 

ية لتحقيق اهدافه.   المستلزمات المادية والبشى

 التهديدات: 
ي  يسهل استخدام المكتبة ) عت  الموقع عدم اعالن . 1

ون  فهرس الكت 

) ي
ون   . االلكت 

 

 الكادر التدريسي والبرنامج االكاديمي وطرائق التدريس. 3

 

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

للكلية وكافة اقسامها وشعبها ووحداتها االدارية، يحدد الصالحيات 

ي لكل منتسب. 
 والواجبات بموجب الوصف الوظيف 

. يوفر القسم مستلزمات مادية من قاعات دراسية ومكاتب أدارية 2

اء تتناسب مع الطاقة األستيعابية للقسم.   ومساحات خض 

هناك سياسة مركزية ألختيار العاملي   وتقييم أدائهم وتحديد وفق . 3

 يتماسى مع رؤية ورسالة وأهداف القسم.  ا حاجة القسم وبم

ي . 4
ون   بفعالية وكفاءة عالية.  استخدام التعليم االلكت 

 نقاط الضعف: 
امج . 2 ي مستوى المعلومة لت 

 
تاشت  بعض الحاالت من ضعف وتباين ف

 .  الجودة واالعتماد االكاديمي لدى بعض التدريسيي  

. عدم وجود دورات تطويرية للكادر التدريسي بناء عل تقييم العملية 4

 التعليمية. 

 . عدم تطبيق برنامج االستاذ الزائر . 5

ي للمراحل غت  المنتهية. . عدم تطبيق 6  نظام الممتحن الخارج 

7 .  . عدم وجود حقيبة متكاملة لكل مقرر دراسي

 . مقياس جودة الكتاب الجامعي . عدم وجود 8



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

 . قييم االداء ومناقشتهاعضاء هيئة التدريس بنتائج ت

اىل التقويم  باإلضافةالتقويم المستمر للطلبة  القسم عل اعتماد . 6

ي 
 . النهانئ

العلمية  بعض اعضاء الهيئة التدريسية عملية توثيق نشاطات. 7

بوي ،   بمستوى االنجاز.  جيدةواالرشاد الت 
ً
 قياسا

. يوجد تقييم موثق لمفردات المناهج وطرائق التدريس ألغلب 8

 لمقررات. ا

 

 

 الفرص: 
ي القسم كافية وعل درجة عالية من الكفاءة 1

 
.ان المالكات التدريسية ف

 والتخصص، مما يدعم مخرجات العملية التعليمية للقسم. 

 . توىلي 2
ً
 خاصا

ً
 بالقسم بكونه القسم الساند لبقية عمادة الكلية اهتماما

ي 
ون   بعد التوجه نحو التعليم االلكت 

ً
وتوفر له  اقسام الكلية و خصوصا

ية لتحقيق اهدافه.   المستلزمات المادية والبشى

ونية . تتوفر كتب علمية ومنهجية 3 ي مكتبة الكلية بالصيغتي   االلكت 
 
ف

 والورقية. 

 

 التهديدات: 
ي ال . 1

 
قسم ، نتيجة لوجود منافسة عدم استقرار الكادر التدريسي ف

 وفرص عمل اخرى متاحة. 

نامح التعليمي  . 2  . عدم وجود قياس لمخرجات الت 

 

 البحث العلمي. 4

 

 نقاط القوة: 
ي المجالت  والنش  وضعت الكلية خطة لتدعيم البحث العلمي . 1

 
ف

ي العلمية الرصينة، وعل هذا االساس تم نشى ال
 
عديد من البحوث ف

 المجالت العلمية الرصينة. 

ومن مدرس . تم ترقية عدد من التدريسيي   اىل مرتبة استاذ مساعد 2

 مساعد اىل مدرس. 

اف عل طلبة الدراسات العلي3 ( من خارج الكلية.  ا .  االشى  )الماجستت 

( من . ا4 ي لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا )الماجستت 
 
لمشاركة ف

 لية. خارج الك

 مشاري    ع بحوث تخرج للطلبة ، عل مستوى عاىلي 5
اح التدريسيي  

. اقت 

  . من الكفاءة واالفكار المبتكرة القابلة للتطوير والتنفيذ 

  

 نقاط الضعف: 
قيات العلمية. 1  . الخطة العلمية للقسم ال تتضمن خطة للت 

 التغىطي الكلية نفقات المشاركات الخارجية العضاء الهيئة التدريسية. 2

ي الموتمرات العلمية المحلية والعالمية. 
 
 ف

 لبحوث تخرج الطلبة.  . عدم وجود قاعدة بيانات3

 . عدم وجود بحوث تقويمية لطرائق التدريس. 4

اع وتاليف الكتب. 5 اءات االخت   . عدم وجود خطة دعم لت 

 الفرص: 
ي .ا1

 
ون ف قرت الكلية تعليمات خاصة بمنح مكافأة للتدريسيي   الذين ينشى

 . ت العلمية الرصينةالمجال

توفر الكلية برنامج االستالل العلمي للبحوث، لغرض مساعدة . 2

 التدريسيي   من انجاز بحوث رصينة. 

 التهديدات: 
 عدم وجود برنامج لتنمية المهارات البحثية للطلبة.  . 1
 

 شؤون الطلبة

 

 نقاط القوة: 
يوجد قسم متخصص لشوون الطلبة ينظم عملية القبول والتسجيل . 1

 ومنح الوثائق والشهادات. 

 . توجد قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة للطلبة. 2

 نقاط الضعف: 
 . بةوجود دراسات تقويمية للتعرف عل احتياجات الطل.عدم 1 

ي القسم. 2
 
ي تقييم العملية التعليمية ف

 
اك الطلبة ف  . عدم اشى

نظمة تعليمات القبول والتسجيل واالنتقال . عدم وجود اعالن ال 3



 
 . يوجد برنامج الستقبال الطلبة الجدد. 3

. تهتم الكلية وتدعم النشاطات الالصفية للطلبة ويشارك الطلبة بشكل 4

ي هذه النشاطات. 
 
 فاعل ف

 . والتحويل و الجزاءات

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

 . واداء اعضاء هيئة التدريس والخدمات

الطالبية وعددها ونوع المعالجة  ىئية ألنواع الشكاو احصاعدم وجود  . 5

 . ونسبها 

مهام وواجبات وحدة االرشاد النفسي . عدم وجود توصيف واضح ل6

بوي  . والت 

 الفرص: 
 . يوجد تمثيل للطلبة لكافة المراحل الدراسية. 1

2 .  . وجود  لجان ارشاد تربوي ونفسي

ي القسم لديهم شغ3
 
ف بالتعلم واندفاع . هنالك نسبة عالية من الطلبة ف

مجة وعلوم الحاسبات  ي مجال الت 
 
ات ف ي  والتواصل وأكتساب الخت 

 
ي ف

ذان 

من خارج نطاق الدراسة األكاديمية و بتوجيه واستشارات من قبل الكادر 

 .  التدريسي

 التهديدات: 
ي صناعة القرار . 1

 
اك الطلبة ف  . عدم اشى

امج ارشاد الطلبة يتم الرجوع الي2 ها لحل مشاكل .اليوجد توثيق لت 

 الطلبة. 

 كلية. بصورة شاملة عن ال رض  الطالبلمقياس . عدم وجود 3

 

 

 

 خدمة المجتمع. 5
 

 نقاط القوة: 
 . وجود خطة سنوية لنشاطات خدمة المجتمع. 1

 . وجود مشاركة فاعلة للتدريسيي   والطلبة بنشاطات خدمة المجتمع. 2

ي القسم لنشاطات خدمة المجتم3
 
 ع. . توجد لجنة متخصصة ف

ي مجال . يقدم القسم ال4
 
علوم الحاسبات خدمات االستشارية ف

 وتكنولوجيا المعلومات. 

 . استضافة دورية للمتخرجي   لالستماع اىل مشاكلهم. 6

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

 . احتياجات المجتمع وسوق العمل

 والمستفيد.  مقياس رض  المجتمع. عدم وجود 2

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

 . للتعرف عل كفاءتهم بصورة دورية

 

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

انية.تخصص الكلية 2   . خدمة المجتمعل خاصة مت  

ي شب  المجاالت . 3
 
 . دفعت جائحة كرونا عل تقديم خدمات للمجتع ف

 لتهديدات: ا
1 . . ي

 وجود تعليمات وزاريةتعيق التعامل مع منظمات المجتمع المدن 

 

 

 

 خطة التحسين
 


