
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015-2015جدول المنهاج العلمي لقسم علوم الحاسوب/العام الدراسي 

Iraq-Baghdad 

Email: cs_uot@yahoo.com 

cs_uot@uotechnology.edu.iq 

facebook: fb.com/ComputerSciencesUOT 

الجامعة  –قسم علوم الحاسوب 

التكنولوجية

تأسس قسم علوم الحاسوب في الجامعة التكنولوجية في عام 

لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال علوم الحاسوب  1983

وتوظيفها في المجاالت التطبيقية وتهيئة الطلبة ليكونوا مالكاً 

متخصصاً في هذا المجال الحيوي لخدمة بلدنا العزيز في 

لقطاعات التي تحتاج هذا اإلختصاص المهم، يمنح القسم ا

 والدكتوراه (MSc) والمجاستير (BSc) شهادات البكلوريوس

(PhD)  في إختصاصات علوم الحاسوب وخالل سنوات عمله

تطور القسم بإتجاه التخصص العلمي فحالياً يمنح القسم شهادة 

 البكلوريوس في ست إختصاصات وهي إختصاص البرمجيات

(Software)نظم المعلومات ، (Information Systems) ،

، أمنية (Artificial Intelligence) ذكاء اإلصطناعيلا

وإدارة الشبكات  (Computer Security) الحاسوب

(Networks Management) والوسائط المتعددة 

(Multimedia)  ويدرس الطلبة الجوانب النظرية والتطبيقية

الجانب العلمي يعد جزًء مهماً من متطلبات لهذه العلوم علماً إن 

يقدم القسم اإلستشارات المتخصصة في مجال  .الدراسة

الحاسبات اإللكترونية لمؤسسات الدولة كما إن له نشاطاً 

ملموساً في التطوير المتخصص في هذا المجال للعاملين في 

دوائر الدولة من خالل الدورات التي تنظم في مركز التعليم 

 .بالتعاون مع القسم إذ تنظم دورات سنوية متخصصة المستمر
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  عنوان المحاضرة اسم المحاضر الوقت اليوم/التاريخ
 األحد

1/11/2015 

  .Software used in e-forensics steganography for terrorist information retrieval 1 أ.م.د. هناء محسن أحمد دقيقة 45

 االربعاء

11/11/2015 

  .Virtual reality and Augmented Reality 2 د.عبد االمير عبدهللاا.م. دقيقة 45

 األحد

22/11/2015 

 

 م.م. حسن فالح حسن               دقيقة 45

 

Multimedia and Rapid Business Development 

 

3.  

 االحد

13/12/2015 

 د. أسراء تحسين دقيقة 45

 د. رحاب فليح

Web Services and Personalization 4.  

 االربعاء

23/12/2015 

 دقيقة 45
  .5 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التحول نحو المؤسسات الرقمية د. رحيم عبد الصاحب عكلة

 االحد

3/1/2016 

 د.يسرى حسين دقيقة 45

 م.م. منى غازي
  .6 اسس الوسائط المتعدده وتاثيرها في االعالم

 االربعاء

13/1/2016 

 د.سهاد مال هللا دقيقة 45

 د.اسراء عبد االمير

  .7 انواع الترجمة االليه

 االحد

28/2/2016 

 د. علياء كريم دقيقة 45

 م.م سيماء حسن
Green Computing 8.  

 االربعاء

9/3/2016 

 د. حسنين سميرا.م. دقيقة 45

 سيف بشار
Business Intelligent & Big data 9.  

 االحد 

20/3/2016 

 دقيقة 45
  .10 التعليم األلكتروني بين الواقع والطموح د.أياد روضان

 االربعاء

30/3/2016 

 دقيقة 45
  .11 أهمية التوثيق وأثره في االنظمة الحديثة م.م ندى نجيل

  .12 المؤتمر الثاني لقسم علوم الحاسوب تحت عنوان شبكات األنترنت الذكية 2-11الى  10-2
 األحد

10/4/2016 

 دقيقة 45
 د.عالء كاظم

 الخصوصية واالمنية لتطبيقات المحادثه في عالم االتصاالت

 
13.  

 االربعاء

20/4/2016 

 د.عبير طارق دقيقة 45

 م.أيناس طارق
  .14 الحكومة االلكترونية واهميتها في امن المجتمع

 األحد

1/5/2016 

 د.لمى فائق جليل دقيقة 45

 م.م منار مصعب
WI-FI Technologies and Applications 15.  

 األحد

8/5/2016 

 دقيقة 45
  .16 مستقبليه وتطلعات مفاهيم:العالي التعليم مؤسسات في الجودة ادارة د.مها عبد الكريم

 االحد

15/5/2016 

 د. بشار سعدون دقيقة 45
Bitcoins and Future of Money 17.  

 االحد

22/5/2016 

 د.أخالص خلف دقيقة 45

 م. شذى حبيب
  .18 المتعددة في مواقع التواصل االجتماعيالتأثير السلبي واأليجابي للوسائط 

 

 علما ان موعد الندوات هو الساعة العاشرة صباحا مالحظة: اذا صادف الموعد بالجدول اعاله عطلة رسمية يتحول الموعد لتاريخ الندوة التي تليه وهكذا لبقية الندوات الالحقة
19.  
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