
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحاسوب ندوة علوم يقيم قسم 
 بعنوان علمية

           تتشرف عمادة كلية العلوم 

 الحاسوبعلوم قسم 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

دعوتكم لحضور الندوة العلمية 

 الموسومة

لبنى التحتية لبنى التحتية "تأسيس ا"تأسيس ا

ونية للنهوض بواقع جامعة ونية للنهوض بواقع جامعة االلكترااللكتر

  اتي"اتي"لمعلوملمعلومكربالء اكربالء ا

التاسعة التاسعة الساعة الساعة   51055105//66//5252المصادف المصادف   االثنيناالثنين  وذلك يوم وذلك يوم 

  ية كلية القانونية كلية القانونبنابنا  //وعلى رحاب قاعة السنهوريوعلى رحاب قاعة السنهوري  صباحاصباحا

  في موقع جامعة كـــربالء / فريحةفي موقع جامعة كـــربالء / فريحة

 م. أسيا مهدي ناصر              رئيسا .0

 م. اشوان أنور العلي             عضوا .5

 ا م . مهند حيدر                     عضو .3

 م.م. سيف علي                    عضوا .4

 م.م. زياد صباح                    عضوا .2

  

 

 
 

 

 رئيسا             د.أحمد عباس العادلي .0

 عضوا       م.م.نور ضياء الشكرجي    .5

 عضوا   م.م. ايناس رؤوف               .3

 م.م. ميراس سلمان جواد         عضوا .4

 عضوا     سميرة فارس الراضي   م.م. .2

 م.م.هدى فاضل                     عضوا .6

 عضوا             م.م. الهام محمد ثابت  .7

 افوزي                    عضوم.م. هدى  .8

 عضوا   صالح احمد السيد .9

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن كلية العلوم  5115سنة  منذ تاسيس قسم علوم الحاسوب

والى هذا اليوم دأب القسم الى  وكاحد اقسام العلوم الصرفة

الوصول لمستوى الطموح الذي يبتغي تحقيقه . ومن خالل 

السنين السابقة قام قسم علوم الحاسوب ببناء انظمة معلومات 

لتقني فقط , من لعدد من دوائر الدولة عن طريق الية التعاون ا

دون وجود اي دعم مادي لهذه المشاريع وذلك سعيا من اجل 

تسهيل ايصال انظمة المعلومات الى اصحاب القرار . اما على 

صعيد الجامعة فان لقسم علوم الحاسوب مشاركات واضحة في 

احتفالية يوم الجامعة حيث انه حصل على المرتبة االولى لسنة 

كة مع قسم العقود بدراسة . باالضافة الى المشار5100

العروض التقنية او بوضع المواصفات التي تخدم الجامعة 

 حاليا او على المدى البعيد. 

يمتلك قسم علوم الحاسوب من التقنيات العلمية في مختبراته 

ومفاصله االدارية الكثيرمثال نظام االرشفة االلكترونية باصداره 

ليقوم بكل عمليات االخير وهو يعمل بصورة سليمة الى االن 

ادارة المستندات بصورة دقيقة وامينة, الشبكة االسلكية 

الداخلية وهي شبكة تتيح لالساتذة وضع محاضراتهم على 

خادم مشترك مع الطالب وكذلك يسمح لالدارة لنشر القوائم 

واالعالنات والتبليغات بصورة الكترونية سريعة , مختبر 

ة العتاد وهو كافي الشبكات وهو مختبر متكامل من ناحي

للمرحلة الحالية وفي نية القسم توسيعه ليشمل العديد من 

التقنيات مثل شبكات سيسكو وما الى ذلك وخوادم متخصصة 

واخيرا نظام حفظ النسخ االحتياطية المتقدم والذي يتيح 

لمسؤولي المختبرات ان يقوموا باسترجاع البيانات بصورة 

عن طريق االقراص  سريعة وكفوءة عن طريق الشبكة او

 الخارجية.

و بالنهاية  فان قسم علوم الحاسوب قسم صغير له احالم كبيرة 

يحاول تحقيقها ضمن خطة طويلة االمد تحتاج الكثير من 

الموارد البشرية العلمية والمادية والدعم المستمر من ادارة 

الكلية ورئاسة الجامعة والكثير من مؤسسات الدولة والمجتمع 

 المدني.

  استعـراض االستراتيجية المعلوماتية

 لجامعة كربالء.المستقبلية 

 جو علمي اكاديمي لتبادل االفكار  توفير

والمقترحات العلمية في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت االلكترونية 

 ومتغيراتها.

  فتح ابواب التعاون العلمي و تبادل

الخبرات بين الجامعة و دوائر الدولة 

فة والشركات االهلية المختصة المختل

بمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

االلكترونية بين جامعة كربـالء و 

 المجتمع.

  اثراء الوعي العلمي والثقافي في مجال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

االلكترونية لدى الجمهور والحضور من 

 ابناء محافظتنا المقدسة و بلدنا الحبيب.

 مختصين بمجال تكنولوجيا تحفيز ال

المعلومات واالتصاالت االلكترونية لتقديم 

ارائهم و مقترحاتهم في هذا المجال 

وتوفير فرصة ومادة بحثية للباحثين 

والمهتمين بتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت االلكترونية.

 

 قراءة اي من الذكر الحكيم.  9:41 – 9:31 .0

 .ة كلمة اللجنة المنظمة للندو 9:21 – 9:41 .5

 علااااوم   رئاااايس قساااام –احمااااد عباااااس العااااادلي  د.يلقيهااااا 

  .الحاسوب 

   ) المحاضرة االولى ( 01:12 – 9:21 .3

المحاضار : "تراتيجية ادارة تقانة المعلومات " اس بعنوان : 

   .قسم علوم الحاسوب -م. م. حيدر عبد االمير

 ) المحاضرة الثانية ( 01:51 – 01:12 .4

       :المحاضاااار "نيااااة الداخليااااة بعنااااوان : " الشاااابكة االلكترو 

 م. م. زيـد حسن , م. مبرمج احمد صالح

 .) المحاضرة الثالثة ( 01:32 – 01:51 .2

وماااااات االلكترونياااااة لجامعاااااة :" نظاااااام ادارة المعلبعناااااوان     

 .قسم علوم الحاسوب -"المحاضر : م. م. زياد صباح كربـالء

 ) المحاضرة الرابعة (  01:21 – 01:32 .6

المحاضار : م. م. سايف علاي ." البدالة الرقمياة " بعنوان :  

 .قسم علوم الحاسوب -

  ) المحاضرة الخامسة ( 00:12 – 01:21 .7

المحاضاار : م. م. عقياال "" االرشاافة االلكترونيااة   بعنااوان : 

 .قسم علوم الحاسوب –فرحان 

 ) المحاضرة السادسة ( 00:51 – 00:12 .8

" العراقياااااةالجاهزياااااة االلكترونياااااة للجامعاااااات  بعناااااوان" 

قساااام علااااوم  –الاااادكتور مااااازن ساااامير الحكاااايم المحاضاااار: 

 الحاسوب/الجامعة التكنولوجية.

 ) المحاضرة السابعة ( 00:32 – 00:51 .9

للجامعااااات  ينظاااام ادارة الكورسااااات االلكترونااا “عناااوان : ب

قسااام علاااوم  -العراقياااة " المحاضااار : م. م. مياااراس سااالمان 

 .الحاسوب

 سابعة () المحاضرة ال 00:21 – 00:32 .01

 "المساااااتقبلية للشااااابكة االلكترونياااااة  بعناااااوان : " االفاااااا  

 .شركة بوابة القمر –المحاضر : السيد علي سامي 

 ( ثامنة) المحاضرة ال 05:12 – 00:21 .00

 "  ت الحديثة في التعليم االلكترونياي" استخدام التقن:بعنوان       

 .شركة اوربت –المحاضر : الدكتور كمال صقر 


