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 مقدمة عامة عن القسم-أوال

 قسم علوم الحاسوب:
انطاللا من مبدأ نشر العلم والمعرفة فً ربوع وطننا العزٌز وخصوصا فٌما ٌتعلك 

, وتمت تهٌئته 0222 /8 /1المسم بتأرٌخ بالحاسوب والذي ٌشكل لغة العصر افتتح 
 مختبرٌا ودراسٌا الستمبال الطلبة.

 

 أهداف القسم -ثانٌا

ٌهدف المسم الى أعداد مدرسة جٌدة لادرة على تدرٌس علوم الحاسوب وتكملة دراستها العلٌا من خالل 

 -االهداف التالٌة:

 الصالحة.أن تربى حب هللا وحب الوطن وتتفاعل مع ماتفرضه المواطنة  -1

 أن تزود بمعلومات فً علوم الحاسوب لتغطٌة ما ٌدرس فً المرحلة المتوسطة واالعدادٌة فً العراق. -0

 ان تزود بمعلومات تؤهلها للعمل فً الدوائر العلمٌة ومنشات البحث العلمً ووزارت الدولة. -3

بها من توزٌع الحصص ان تزود بمعلومات فً برمجة ماتحتاجه االدارة فً المدارس التً تعمل  -4
 التدرٌسٌة وتسجٌل درجات الطلبة وتنظٌم السجالت بواسطة الحاسبة.

ان تزود بمعلومات فً اعداد مختبر للحاسبات ضمن مواصفات فنٌة للحاسبات المختارة فً الثانوٌة التً  -5
 تعمل فٌها.

تً ٌفرضها العالم المتغٌر ان تزود بمعلومات كافٌة فً مواضٌع علوم الحاسوب لمواجهة المستجدات ال -6
 السرٌع فً موضوع الحاسوب.

ان تزود بمعلومات تؤهلها للعمل فً مجال صٌانة الحاسوب وادامتها فً مجال البرمجٌات او المكونات  -7
 المادٌة.

ان ٌمٌم المسم الدورات التاهٌلٌة فً الحاسوب لطلبة الدراسات العلٌا ومنحهم شهادة لغرض التمدٌم  -8
 العلٌا.للدراسات 

تشجٌع تفاعل الطلبة االٌجابً مع التوجهات الحدٌثة فً علوم الحاسوب لفتح االفاق لهم ولٌادتهم  -9

 للمستجدات فً هذا العالم.

 تفعٌل الجانب االٌجابً التربوي مع الطلبة لٌتسم بروح االنسجام مع زمالئه وادارة المدرسة. -12

 

 التنظٌم اإلداري للقسم -ثالثا



 -التنظٌم اإلداري للمسم المعلومات اآلتٌة:ٌتضمن 

 
 معلومات تعرٌفٌة عن رئٌس المسم •
 عمل مخطط ٌوضح الهٌكلٌة اإلدارٌة للمسم •

 

 -معلومات تعرٌفٌة عن رئٌس القسم:

 منى مجٌد لفته -االسم:

 أستاذ مساعد -اللمب العلمً:

. 1995جامعة التكنولوجٌة سنة  –حاصلة على شهادة البكلورٌوس فً علوم الحاسوب  1973من موالٌد 
علوم –. و شهادة الدكتوراه 0220وشهادة الماجستٌر من الهٌئة العرالٌة للحاسبات والمعلوماتٌة سنة 

. اشرفت على 0216. تولت منصب رئاسة المسم فً عام 0216الجامعة التكنولوجٌة سنة  -الحاسبات
 نشورة فً المجالت العالمٌة والمحلٌة.العدٌد من مشارٌع التخرج ولدٌها الكثٌر من البحوث الم

 

 

 

 األهداف التعلٌمٌة لبرنامج القسم -رابعا

 -ٌتضمن هذا المحور المعلومات اآلتٌة :

 رسالة المسم •
 أهداف التعلٌم والتعلم •

 العمادة

 رئاسة المسم 

 االساتذة التدرٌسٌٌن

 ممررٌة المسم

 سكرتارٌة المسم المعٌدٌن والمعٌدات



 مدى تناسك أهداف المسم التعلٌمٌة مع رسالة الكلٌة •
 محتوٌات البرنامج تشتمل على األتً: •

  المواد الدراسٌة لكل مرحلة وعدد ساعاتهاأسماء  –البكالورٌوس 
 دبلوم 
 ماجستٌر 
 دكتوراه 

 

 -رسالة القسم :
نشر العلم والتطور المعرفً فٌما ٌتعلك بالحاسوب الذي ٌشكل لغة العصر واعداد جٌل من الطالبات  •

 لادر على تلبٌة احتٌاجات المجتمع من المدرسات والوظائف االخرى.
المتسارعة فً مجال العملٌة التعلٌمٌة ودفع عجلة التطور ألداء مواكبة المستجدات والتطورات  •

 أفضل بما ٌتناسب مع تطور تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت .
تخرٌج كوادر مؤهلة تحمل التفكٌر المنطمً العلمً والمهارات البحثٌة العلمٌة المتمٌزة فً علم  •

 الحاسوب.
وٌر تمنٌات التعلٌم وتوظٌفها بفعالٌة فً مجاالت فً تصمٌم وتط العمل على ضمان الجودة النوعٌة  •

 التعلٌم و خدمة المجتمع والبحث العلمً.

 

 -أهداف التعلٌم والتعلم:

من اهداف المسم فً التعلٌم والتعلم هو خلك جٌل من الطالبات لادرعلى اٌصال المادة والمحتوى العلمً 
بٌئة صفٌة صحٌحة مبنٌة على اساس تحمٌك بالصورة الصحٌحة والدلٌمة وبالشكل الذي ٌسهم فً خلك 

 اهداف التعلٌم .

 -مدى تناسق أهداف القسم التعلٌمٌة مع رسالة الكلٌة:

ان اهداف المسم متناسمة جدا ومرتبطة مع اهداف الكلٌة فً تاهٌل الطالبات والعمل على تطوٌر مهارتهن 

 .وجعلهن لادرات على تمدٌم التعلٌم بالصورة الصحٌحة

 

 

 

 -البرنامج ) مرحلة البكلورٌوس(: محتوٌات

 التوجد دراسات علٌا فً القسم

 

 
 المناهج الدراسٌة لقسم الحاسوب ) المرحلة االولى(



عدد الساعات 
 العملً

 المواد الدراسٌة عدد الساعات النظري

 لغة البرمجة المهٌكلة 3 0

 تصمٌم منطمً 0 0

 الدٌممراطٌة وحموق االنسان 1 

 رٌاضٌات 3 

 تمنٌات 0 0

 علم النفس 0 

 اللغة العربٌة 0 

 الهٌاكل المتمطعة 3 

 أسس تربٌة 0 

 اللغة االنكلٌزٌة 1 

 

 

 المناهج الدراسٌة لقسم الحاسوب ) المرحلة الثانٌة(

 المواد الدراسٌة عدد الساعات النظري عدد الساعات العملً

 تحلٌل نظم 0 0



 نظرٌة احتسابٌة 0 

 معمارٌة الحاسبة 0 0

 التحلٌل العددي 0 0

 البرمجة الكٌانٌة 3 0

 ادارة وتعلٌم ثانوي 0 

 هٌاكل بٌانات 3 0

 علم النفس النمو 0 

 منهج البحث العلمً 0 

 اللغة االنكلٌزٌة 1 

 نشاطات فنٌة ورٌاضٌة  1

 

 

 

 

 

 

 

 



 المناهج الدراسٌة لقسم الحاسوب ) المرحلة الثالثة(

عدد الساعات 
 العملً

 المواد الدراسٌة الساعات النظريعدد 

 الذكاء االصطناعً 0 0

 مترجمات 0 0

 معمارٌة الحاسبة 0 

 ارشاد وصحة ونفسٌة 0 

 اختٌاري )برمجة مرئٌة( 0 0

 هندسة البرامجٌات 0 

 مناهج وطرائك تدرٌس 0 

 رسوم بالحاسبة 0 0

 اللغة االنكلٌزٌة 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحاسوب ) المرحلة الرابعة(المناهج الدراسٌة لقسم 

 المواد الدراسٌة عدد الساعات النظري عدد الساعات العملً

 شبكات الحاسبة 0 0

 لٌاس وتموٌم 0 

 اختٌاري )وسائط متعددة( 0 0

 اختٌاري )تطبٌمات ذكٌة( 0 

 مشاهدة وتطبٌك 3 

 نظم تشغٌل 0 0

 امنٌة الحاسبة 0 0

 اللغة االنكلٌزٌة 1 0

 التخرجبحث   4

 

 

 

 



 

 

 الموظفون والمرافق المقدمة  ) الخدمات (  للقسم -خامسا

عدد  القسم ت
 الموظفون

 أسماء
 الموظفون

التحصٌل  الموالٌد
 العلمً

تقوٌم األداء ألخر 
 سنتٌن

1027 1028 

بكالورٌوس  1966 سعاد موات 9 حاسوب 1
 حاسباتتربٌة 

89 87 

نبراس عامر  حاسوب 2
 دمحم علً

دبلوم عالً  1984
 حاسبات

 الٌمٌم 95

بكالورٌوس  1984 فرح جاسم حاسوب 3
 تربٌة حاسبات

86 86 

بكالورٌوس  1984 فرح عبد االمٌر حاسوب 4
 تربٌة حاسبات

92 89 

بكالورٌوس  1986 رواء محسن حاسوب 5
 تربٌة حاسبات

87 85 

مصطفى عامر  حاسوب 6
 دمحم علً

بكالورٌوس  1986
 علوم حاسبات

90 90 

وفاء دمحم كرٌم  حاسبات 7
 حسٌن

بكالورٌوس  1986
 تربٌة حاسبات

86  

 ( ٌوضح بٌانات عن أعداد الموظفٌن1جدول )



 

 المرافق) الخدمات ( المقدمة من قبل القسم -ب

المسم تمدٌمها للمستفٌدٌن منها والتً تسهم فً تدعٌم وتفعٌل وتعزٌز نعنً بالمرافك الخدمات التً بامكان 

 انشطة البحث والتعلٌم والتعلم

 

محطة  مكتبة الكلٌة  مكتبة القسم
 االنترنٌت

حلقات  السمنارات االستبٌانات 
 مناقشة 

مرافق خدمٌة 
 أخرى 

ذىفير الكرة   -1

والوراخع 

العلويح الحذيثح 

وتحىز 

الرخرج للطلثح 

والرذريسيي 

 والوعيذيي

ذىفير ًظام  -2

الكرروًي 

لثحىز 

 الطالثاخ 

الٌوجد الكثٌر 
 من كتب

الحاسىب في 

 هكرثح الكليح

سوٌاراخ  -1 التوجد التوجد

هشاريع الرخرج 

لطالثاخ الورحلح 

الراتعح والري 

يسرفيذ الطالثاخ 

هٌها في ذعزيز 

االفكار العلويح 

وهٌالشح طرق 

 . ذطثيمها

كل ذذريسي  -2

 2يمذم سوٌار عذد
او حلمح ًماشيح 

 2عذد 

كل تدرٌسً 
ٌمدم سمنار 

او حلمة  0عدد
 0نماشٌة عدد 

يمين المسن  -1

دوراخ ذذرتيح 

هداًيح لوٌرسثي 

الكليح ذرضوي 

تراهح 

 الوايكروسىفد 

 . دوراخ صياًح -2

صياًح   -3

 . حاسثاخ الكليح

الاهح الساعاخ  -4

 الحرج 

دوراخ الررليح  -5

 . والررفيع

 
 

 بٌانات عن البنى التحتٌة للقسم -جـ 

 -أعداد الغرف والماعات ومساحاتها ومدى مالئمتها للجو الدراسً:

 

مالئمتها للجو 
 الدراسً

عدد القاعات  مساحتها
 الدراسٌة

  مساحتها
 عدد الغرف

 زهرة حسن علً حاسوب 7

 
بكالورٌوس  1973

 تربٌة تارٌخ

 

91 83 



 36,32, 64 غٌر مالئمة جدا
 متر مربع

متر  02 3
 مربع

12 

 

 التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -سادسا

 -ٌتطلب هذا المحور اإلجابة عن التساؤالت اآلتٌة : •
 ما هً نسبة عدد أعضاء هٌئة التدرٌس فً المسم الذٌن ٌمومون بتدرٌس طالبات الدراسة األولٌة •
ما هً نسبة عدد أعضاء هٌئة التدرٌس فً المسم الذٌن ٌمومون بتدرٌس طالبات الدراسة العلٌا  •

 (3وجدول)(0وباإلمكان وضع هذه البٌانات فً جدول)

 

 

 -البٌانات اإلحصائٌة تتضمن :

 أوال 

   0217-0216( ٌمثل أعداد التدرٌسٌٌن وطالبات الدراسة األولٌة للعام 0جدول)

نسبة التدرٌسٌٌن  عدد طالبات الدراسة األولٌة عدد التدرٌسٌٌن اسم القسم ت
 للطالبات

 %2,237 346 13 الحاسوب 1

 الٌوجد دراسات علٌا فً قسم الحاسوب
 مواصفات)الطلبة ( الطالبات

 -المرحلة –مؤهالت المبول فً المسم –النوع االجتماعً  -( ٌتضمن مواصفات الطالبات ) العمر4جدول ) 

 ( 4إلى  1درجة الطالبات النهائٌة لكل مرحلة ) من 

 

 

 



 النوع العدد المرحلة ت
 االجتماعً

 مؤهالت
 القبول

 لطالبات المرحلةعدد الدرجــــات النهائٌة  الموالٌد

جٌد  االمتٌاز
 جدا

 مقبول متوسط جٌد

 األولى 1
 صباحً

 المعدل - إناث 42
 الممابلة-
لبول  -

 مركزي

0222 2 2 0 18 02 

الثانٌة  0
 صباحً

 03 00 8 1 2 1999 اناث 54

الثانٌة 
 مسائً

0 1999 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

جٌد جٌد متوسط مقبول
 جدا

  امتٌاز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعدل - 1998 2 1 4 16 07
 الممابلة -
لبول  -

 إناث مركزي

الثالثة  48
 صباحً

3 

الثالثة  1 1998 2 2 2 2 1
 مسائً

 

 المعدل - 1997 2 0 15 39 8
 الممابلة -
لبول  -

 مركزي
 إناث

الرابعة  64
 صباحً

4 

الرابعة  0 1997 2 2 2 1 1
 مسائً

 



 العدد المقبولعدد طلبات القبول فً القسم مقابل 

( ٌوضح أعداد الطلبات الممدمة لغرض المبول فً المسم  ممابل العدد الحمٌمً للمبول  6( و) 5جدول ) -

 للدراستٌن األولٌة والعلٌا )ماجستٌر ودكتوراه ( بشكل منفصل ومفصل

 

 0218-0217( عدد الطلبات الممدمة للمسم والعدد الحمٌمً للمبول للعام الدراسً 5جدول)

م اس ت
 القسم

عدد الطلبات  العام الدراسً المرحلة
 المقدمة للقسم

العدد الحقٌقً 
 للقبول

 130 52 0218-0217 األولى الحاسوب 1

 

 الٌوجد دراسات علٌا فً القسم
 

 

 والتاركات للدراسة( أعداد الطالبات فً كل مرحلة ونسب الناجحاتوالراسبات والمنتمالت 7وٌتضمن جدول )

 

اسم  ت
 القسم

العدد  المرحلة 
 الكلً 

العام 
 الدراسً 

 عدد
 الناجحات 

 عدد
 الراسبات

 عدد
 المنقوالت

 عدد
 التاركات 

-2117 138 األولى الحاسوب 1
2118 

41 25) 
 )رسىب

) 24 
رسىب 

 (تالغياب

 (ًمل5) 

اعادج  11)

 (ذرشيح

  
 (11 

 (ذأخيل

الثانً  الحاسوب 2
 صباحً 

74 54 31 1 1 

الثانٌة  الحاسوب 3
 مسائً

1     

 ( نسب النجاح للمراحل7جدول)



 الثالثة الحاسوب 4
 صثاحي

67 48 51 1 1 

الثالثة  الحاسوب 5
 مسائً

2 2 1 1 1 

الرابعة  الحاسوب 6
 صباحً

67 64 3 1 1 

الرابعة  الحاسوب 7
 مسائً

2 4 1 1 1 

 
 
 

 التعلٌم مخرجات -سابعا
 

 -مخرجات التعلٌم لأللسام وذلن من خالل التالً :ٌتضمن هذا المحور سرد بالتفصٌل عن  •
 كم عدد الطلبة ) الطالبات ( المسجالت فً كل مرحلة •
 كم تخرج منها من كل مرحلة  •
 جدول ٌوضح عدد الساعات المعتمدة للتخرج •

 
 
 

 0218-0217( ٌوضح مخرجات التعلٌم للمرحلة األولى فً لسم الحاسوب للعام الدراسً 8جدول)

عدد الطالبات المسجالت فً المرحلة األولى   اسم القسم ت
 1028-1027صباحً للعام الدراسً

 عدد الطالبات المتخرجات

 72 231 الحاسوب 1

عدد الطالبات المسجالت فً المرحلة الثانٌة   
 1028-1027صباحً  للعام الدراسً

 عدد الطالبات المتخرجات

 62 77 الحاسوب 0

المرحلة الثانٌة عدد الطالبات المسجالت فً   
 1028-1027مسائً  للعام الدراسً

 عدد الطالبات المتخرجات

  2 0 



عدد الطالبات المسجالت فً المرحلة الثالثة  الحاسوب 3
 1028-1027صباحً للعام الدراسً 

 عدد الطالبات المتخرجات

  67 78 

عدد الطالبات المسجالت فً المرحلة الثالثة مسائً  الحاسوب 
 1028-1027الدراسً للعام 

 عدد الطالبات المتخرجات

    

عدد الطالبات المسجالت فً المرحلة الرابعة  الحاسوب 4
 1028-1027صباحً للعام الدراسً

 عدد الطالبات المتخرجات

  77 77 

عدد الطالبات المسجالت فً المرحلة الرابعة  الحاسوب 
 1028-1027مسائً للعام الدراسً 

 المتخرجاتعدد الطالبات 

                           1     1 

 
 
 
 ( عدد ساعات المعتمدة للحصول على شهادة البكالورٌوس9جدول) 

 

عدد  المرحلة اسم القسم ت
 المواد

عدد الساعات  عدد الوحدات
 األسبوع فً

 06 49 12 األولى الحاسوب 1

 30 50 11 الثانٌة الحاسوب 0

 05 40 8 الثالثة الحاسوب 3

 32 40 9 الرابعة الحاسوب 4

 
 
 
 

 تطوٌر ومراجعة المناهج -2-ثامنا
 



 
 ( ٌبٌن تطوٌر ومراجعة المناهج12جدول)

 

عدد  المرحلة القسم ت
 المواد

أسماء المواد 
الخاصة 
 بالمرحلة 

رمز المواد الدراسٌة 
 الخاصة بالمرحلة 

عدد 
 الوحدات 

عدد 
الساعات فً 

 األسبوع

لغة البرمجة  11 األولى الحاسوب  1
المهٌكلة,تصم

ٌم منطمً, 
الدٌممراطٌة 

 وحموق

, االًساى
, رياضياخ

علن , ذمٌياخ

اللغح , الٌفس

, العرتيح 
الهياكل 

, الورمطعح
أسس ذرتيح، 

 لغح اًكليزيح

104CSP,106CLD,10
3HR,101CM,108CT,
107CEP,105CAL,10

9CDS,102CEP, 
 انكلٌزي ال ٌوجد

49 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد  المرحلة القسم ت
 المواد

أسماء 
المواد 
الخاصة 
 بالمرحلة 

رمز المواد الدراسٌة الخاصة 
 بالمرحلة 

عدد 
 الوحدات 

عدد 
الساعات 

فً 
 األسبوع

البرمجة  11 الثانٌة الحاسوب 2
الكٌانٌة, 

احتسابٌة , 
هٌاكل بٌانات , 
تحلٌل عددي , 

212COOP,210CCT,214CD
AS,213CNA,215CSA,218C
SRC,211CCA,,217CASE,2,

15CGPال ٌوجد,يىخذ ال 

48 31 



تحلٌل نظم 
ولواعد 

البٌانات, منهج 
البحث , 
معمارٌة 

الحاسبة،ادارة 
وتعلٌم 

 ثانوي،علم نفس

الٌوى، لغح 

اًكليزيح، 

 رياضح

الذكاء  8 الثالثة الحاسوب 3

 ,االصطناعً 
رسىم تالحاسثح 

هٌذسح , 

, ترهدياخ 
, هعواريح 

, ترهدح هرئيح
 هررخواخ،

ارشاد ذرتىي، 

 طرائك ذذريس

230CAI,322CCG,323CGEP,
321CCA,326CVP,319CCO,

324CCPH,325CTM 

32 24 

 8 الرابعة الحاسوب 4

شبكات, وسائط 
متعددة,نظم 
تشغٌل,امنٌة 

,تطبٌمات 
ذكٌة،مشروع، 

مشاهدة 
وتطبٌك، لٌاس 

  وتموٌم 

427CCNE,429CMM,431C
OS,428CSOC,430CIA,432

CRP,434CAP,433CME 

41 27 

 
 
 
 
 

 ( ٌشٌر إلى اللجة المعنٌة فً مراجعة وتطوٌر المناهج11جدول)

 



االختصاص  االختصاص العام اللقب العلمً أسماء اللجنة اسم القسم ت
 الدقٌق

 علوم الحاسوب علوم الحاسوب أستاذ مساعد أ.م.د.اٌاد عبد المهار عبد السالم الحاسوب 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحث العلمً -تاسعا

 

 

اسم  ت
 القسم

 اسم البحث
 المنشور

 اسم مكان النشر
 الباحث

 العدد الكلً لألبحاث

 عالمٌا عربٌا محلٌا

 عالمٌا عربٌا محلٌا

 الحاسوب 1
 الٌوجد

  العراق

 
أ.م.د.عفاف بدٌع 

 جمٌل

15  0 

2  

 اليىخذ 

  

 
أ. م. د. أٌاد عبد 

 المهار عبد السالم 

 

7 2 8 

 ٌبٌن البحوث المنشورة محلٌا وعربٌا وعالمٌا( 10جدول)
 



3  

 ال يىخذ

  

 
أ. م. د. أٌاد عبد 

 المهار عبد السالم 

 

   

4  
ال يىخذ       

  العراق
 

أ.م.د. منى مجٌد 
 لفتة 

 

10 1  

5  

 الٌوجد

  

 

أ.م. عامر 
 عبدخلف

 

5   

6  

 ال ٌوجد 

  العراق

 
 مظفر م. اٌناس

 

6 
 
 

  

7  
 ال يىخذ 

  العراق
 

 مظفر م. اٌناس

 

   

8  

 ال ٌوجد  

  العراق

 

اسماء عبد م.

 الرزاق سعٌد

 

3   

9  

ال يىخذ   

  

 امرٌكا
 م. صبا نوري

 

5  7 

10  

ال ٌوجد         

  العراق

 

م. اٌمان دمحم 
 جعفر 

 

14   

11  

 الٌوجد
  

 

م. رشا حسٌن 
 علً 

 

7  0 



          

10  
 ال يىخذ   

 

  العراق

 

اٌمان اسماعٌل  م.

 حامد

 

3   

13  
 اليىخذ

  
 

 م.م. جٌهان زٌاد 

 

4   

  1-A Machine 

Learning 

Technique for 

Extracting 

Arabic Noun 

Compound 

2-A 

Combination of 

Convolutional 

Neural Network 

and Long Term 

Memory for 

Extracting 

Arabic Noun 

Compound 

  امرٌكا

 م.م. مرٌم ٌاسٌن  

4   

 إدارة الجودة والتحسٌن -عاشرا
 ال ٌوجد فً الولت الحاضر لجنة اعتماد ٌتعامل معها المسم

 
 

 تحلٌل سوات -حادي عشر
 

 ٌوضح نماط الموة للمسم وضعفه واهم الفرص التً توفرت للمسم والتهدٌدات( 13جدول)

 

الفرص  نقاط الضعف نقاط القوة اسم القسم ت
 المتوفرة

التهدٌدات 
التً 

ٌواجهها 
 القسم



المناهج حدٌثة, تخرج  الحاسوب 1
تدرٌسٌات ذو كفاءة علمٌة 

تؤهلهم الى العمل المدارس 
والوزارت ومؤسسات 

صٌانة لحاسبات الدولة,عمل 
الكلٌة ومن ضمنها عمادة 
الكلٌة,تمدٌم االستشارات 

العلمٌة الخاصة باختصاص 
الحاسوب لجمٌع منتسبً 

الكلٌة,  امكانٌة االستفادة من 
مشارٌع تخرج الطالبات 

وتطبٌمها فً العمل, وتزوٌد 
الطالبات بخبرة عملٌة تمكنهم 

من كتابة انظمة لدوائر 
 ومؤسسات الدولة .

غٌر مالئمة  الماعات -
 للدراسة

عدم توفر شروط البٌئة  -
الصفٌة السلمٌة والصحٌة,           

مختبرات المسم بحاجة  -
 الىتحدٌث فً االجهزة,

عدم وجود بناٌات  -
تستوعب الماعات 

 والمختبرات,
نمص فً الكادر  -

 التدرٌسً.

 التوجد التوجد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التحسٌنات فً قسم الحاسوب للعام الدراسً

 1028-1029 
 

 وضع مطافًء وصٌدلٌات فً المسم والمختبرات. •

 باخر حدٌث.  Dفً مختبر   Data Showتم تبدٌل جهاز العرض  •

 الامة دورات معترف بها الغراض العالوة والترفٌع لمدة اسبوع لكافة منتسبً الكلٌة. •

 الشبكات(.تطبٌك برمجٌات حدٌثة فً المواد العلمٌة فً المسم )البرمجة الكٌانٌة ومادة  •

 استخدام السبورة الذكٌة فً بعض المحاضرات التً تتطلب ذلن. •

 استخدام اجهزة العرض فً معظم محاضرات المسم من لبل التدرٌسٌٌن. •

 اعتماد برنامج الكترونً فً مكتبة المسم خاص ببحوث طالبات المرحلة الرابعة. •

 اضافةعالمات ارشادٌة فً المسم والمختبرات. •

 فذ الخروج فً المسم والمختبرات.عالمات دالة لمنا •



 صبغ الماعات ووضع ساعات فٌها. •

 تطوٌر المشارٌع بما ٌناسب حاجة الكلٌة. •

 لخدمة لطالبات لسم الحاسوب اضافة الى لطالبات بمٌة السام الكلٌة.  Eتأهٌل مختبر  •

 .Dتوفٌر شبكة انترنت الى مختبر  •

( لٌكون مساند للطالب Google classroomاستخدام التعلٌم االلكترونً من خالل خدمة )  •

 واالستاذ وللتفاعل اكبر مع الطالبات واالستفادة من الخدمات االخرى فً التطبٌك.
 


