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 الرؤية  1.1
 

متميزا من خالل اعداد مهندسين وباحثين أكفاء مسلحين بمعلومات أن يكون قسم هندسة الحاسوب 
حديثة لتلبية احتياجات المجتمع وانتاج بحوث علمية تواكب تطور المعرفة في مجال هندسة الحاسوب 

 وتطبيقاته.
 

 الرسالة 2.1
 

 تعليم متميز، بحث علمي رصين وخدمة المجتمع.

 
 األهداف 3.1

 
ى عالي من المعرفة والمهارة قادرة على بناء انظمة الحاسوب اعداد كوادر هندسية ذات مستو  .1

 وتحليلها وتطويرها مع متابعة هذه الكوادر بعد التخرج.

استمرار متابعة المناهج الدراسية لمواكبة التطور العلمي بما يالئم احتياجات سوق العمل باعتماد  .2
 مقاييس الجودة واستخدام أحدث الوسائل.

العمل على مواكبة أحدث البحوث العلمية في مختلف التخصصات ضمن بحوث األساتذة  .3
 وأطاريح ورسائل طلبة الدراسات العليا.

تنظيم الندوات وعقد المؤتمرات العلمية وورش العمل مع بقية الكليات والمؤسسات الحكومية  .4
 والقطاع الخاص لحل مشاكل وتطوير عمل هذه المؤسسات.

ات االكاديمية الفنية والعلمية في مجاالت هندسة الحاسوب لسائر قطاعات تقديم االستشار  .5
 المجتمع الحكومية والخاصة.

توجيه الطلبة على العمل الجماعي وتوليد الدوافع الذاتية والحرص على إيجاد وفهم المعرفة  .6
سات العلمية الالزمة للنجاح في المهام الملقاة على عاتقهم مستقباًل والتطلع لمواكبة أرقى المؤس

 في مجال هندسة الحاسوب وااللتزام بأخالقيات المهنة.

 



 نبذة عن القسم 1.2

 
لغرض تخريج المهندسين المختصين في هندسة  1998تأسس قسم هندسة الحاسوب في عام 

الحاسوب. هذا التخصص يتضمن الدراسات التالية: تصميم دوائر الحاسوب، الدوائر الالزمة لربط 
الحاسوب مع الملحقات الخارجية، بناء البرامجيات الالزمة لتشغيل الملحقات الخارجية، شبكات 

لسيطرة بالحاسوب، ومعالجة اإلشارة بالزمن الحقيقي. بدأت دراسة الماجستير في القسم الحاسوب، ا
 .2001، بينما دراسة الدكتوراه فتحت في عام -1998  1997في 

  
قسم هندسة الحاسوب مزود بعدد من المختبرات المتخصصة في مجال: المعالجات الدقيقة، 

 من الحقيقي، معمارية الحاسوب، ومختبر السيطرة.االتصاالت، الكهربائية، شبكات الحاسوب، الز 
( وحدة دراسية 26-24فترة دارسة الماجستير سنتان تقويميتان: تتكون من فصلين دراسيين إلنهاء )

سنوات تتضمن  3( وحدة لمتطلبات السنة البحثية. فترة دراسة الدكتوراه هي 12-10باإلضافة إلى )
وحدة دراسية ومن ثم اجتياز االمتحان الشامل، ثم إكمال  (22-20اجتياز فصلين دراسيين إلنهاء )

( وحدة دراسية، ولذلك فإن الدراسة الكلية لنيل شهادة الدكتوراه هي 40-38األطروحة التي تعادل )
 وحدة دراسية. 60

  

 متطلبات القسم2.2 
متطلبات حاسوبية أساسية: يدرس الطالب في قسم هندسة الحاسوب المواد الدراسية الخاصة  .1

بالحاسوب كمكونات مادية وكبرمجيات أيضا بما يؤمن تحقيق أهداف القسم من خالل مواد دراسية 
 نظرية وأخرى مختبريه أو عملية ومن خالل مشاريع التخرج.  

أيضا مواد دراسية أساسية مثل الدوائر االلكترونية متطلبات هندسية أساسية: يدرس الطالب  .2
 والكهربائية العامة أوال ومن ثم الخاصة بتصميم وبناء المكونات المادية للحاسوب.

متطلبات مساندة: ترافق فترة الدراسة مع التعرف على مواد دراسية مساندة كمادة الرياضيات األولية  .3
ات األولى من فترة الدراسة، هذا باإلضافة الى المواد والتحليلية والتطبيقية ولفترة الثالث سنو 

 الدراسية اإلنسانية.



 هيكلية القسم3.2
يضم القسم مجموعة من العناصر المتكاملة وكل عنصر من هذه العناصر يمتلك واجبات 

 ومسؤوليات والتي تحدد بصورة دقيقة من أجل العمل على تحديد سبل الوصول إلى األهداف.

 

 المناهج 4.2

 مناهج الدراسات األولية 1.4.2 

لقد تمكن القسم من تحقيق المتطلبات أعاله وذلك من خالل إعداد المناهج الدراسية المناسبة لها والتي 
قسم هندسة الحاسوب يسعى إلى تطوير  تحاكي التطور المتسارع في مجال الحواسيب واستخداماتها.

سنويًا ولقد  %20-10غيير مفردات المنهج بحدود مناهجه باستمرار حيث أن هناك صالحية للتدريسي لت
ورفعت الدراسة إلى مجلس كلية الهندسة.  2014-2013جرت دراسة للتحول الى النظام الفصلي عام 

تم في العام الماضي التحول الى نظام المقررات حسب قرار مجلس الكلية  رغم اعتراض القسم على ذلك 
ادر التدريسي و اإلداري في ظل قلة االمكانيات المادية و لما يشكله ذلك من صعوبات وتحديات للك

 اللوجستية.

 

 

 
 

 

 

 

 



 جامعة الموصل /كلية الهندسة  /المقررات الدراسية 
 2021-2020المستوى االول للعام الدراسي 

 الحاسوب /قسم الهندسة 
 (الفصل االول )   المستوى الدراسي االول

 المتطلباسم 
 نوع المتطلب

 (اختياري –اجباري )

عدد  اسم المقـــــــرر

الساعات 

 النظرية

عدد 

الساعات 

 العملية

عدد 

 الوحدات
 المالحظات رمز المقرر الممهد ان وجد

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 متطلبات الجامعة

  English Language 3 - 3 - UOMC101 اللغة االنكليزية اجباري

  Computer  2 2 3 - UOMC102 الحاسوب  اجباري

  Human Rights 2 - 2 - UOMC103 حقوق و حريات اجباري

 متطلبات الكلية

  I Calculus I 3 - 3 - ENGC121رياضيات ال اجباري

  Engineering Drawing - 3 1 - ENGC123 الرسم الهندسي اجباري

 ورشة الهندسيةال اختياري
Engineering Work 

Shop 
2 - 2 - ENGC135 

اجباري لطلبة 

 القسم

 متطلبات القسم

 اجباري
مختبر كهربائية 

 1ومنطق 

Electrical & Digital 

Lab I 
- 3 1 - EDLA101  

  Physics 3 - 3 - PHYS102 الفيزياء اجباري

  Digital Logic 3 - 3 - DILO103 المنطق الرقمي اجباري

    21 8 18 ووحدات الفصل الدراسي األول مجموع ساعات 

 



 جامعة الموصل /كلية الهندسة  /المقررات الدراسية 
 2021-2020المستوى االول للعام الدراسي 

 الحاسوب /قسم الهندسة 

 ( الفصل الثاني)   المستوى الدراسي االول

 اسم المتطلب
 نوع المتطلب

 (اختياري –اجباري )

عدد  اسم المقـــــــرر

الساعات 

 النظرية

عدد 

الساعات 

 العملية

عدد 

 الوحدات
 المالحظات رمز المقرر الممهد ان وجد

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 متطلبات الجامعة

  Arabic Language 2 - 2 - UOMC100 اللغة العربية اجباري

 عمليات التصنيع اختياري
Manufacturing 

Processes 
2 - 2 - - 

يختار الطالب مقرر 

واحد فقط ، عدد 

 الوحدات المطلوبة

 وحدة =2

 اختياري
 تلوث البيئة

Environmental 

Pollution  
2 - 2 - 

- 

 اختياري
 تقنيات المعلومات

Information 

Technology 
2 - 2 - 

- 

 اختياري
 تأسيسات كهربائية

Electrical 

establishments 
2 - 2 - 

- 

معلومات  نمذجة اختياري

 البناء

Modeling of Building 

Materials 
2 - 2 - 

- 

 متطلبات الكلية
  I 122ENGCرياضيات  II Calculus II 3 - 3رياضيات  اجباري

  ENGC124 الرسم الهندسي Auto CAD - 3 1 رسم بالحاسبة اجباري

 متطلبات القسم

 اجباري
فيزياء اإللكترونيات 

 و نبائطها
Electronic Physics & 

Devices 
  ELPD150 الفيزياء 3 - 3

 اجباري
تحليل الدوائر 

 الكهربائية

Electrical Circuits 

Analysis 
  ECAN151 1مختبر كهربائية ومنطق  4 2 3

 اجباري
 تصميم النظم

 الرقمية  

Digital System 

Design 
  DSDE152 المنطق الرقمي 3 1 3

 اجباري
 Cالبرمجة بلغة 

والبرمجة بالكائنات ++

 الموجهة

C++ & 

Object Oriented 

Programing 
  COOP153 الحاسوب  3 2 2

    21 8 18 مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الثاني 



 جامعة الموصل /كلية الهندسة  /المقررات الدراسية 
 2021-2020المستوى الثاني للعام الدراسي 

 الحاسوب /قسم الهندسة 
 (الفصل االول ) المستوى الدراسي الثاني  

 اسم المتطلب
 نوع المتطلب

 (اختياري –اجباري )

عدد  اسم المقـــــــرر

الساعات 

 النظرية

عدد 

الساعات 

 العملية

عدد 

 الوحدات
 المالحظات رمز المقرر الممهد ان وجد

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 اجباري متطلبات الجامعة
اللغة االنكليزية ما 

 قبل المتوسط

English Language-

Pre-intermediate 
1 - 1 -  

 3الطالب درس 

وحدات في المستوى 

 االول

 متطلبات الكلية

 I رياضيات هندسية  اختياري
Engineering 

Mathematics I 
3 - 3 Calculus I,II ENGE229 لطلبة القسم اجباري 

 اقتصاد هندسي اجباري
Engineering 

Economics 
2 - 2 - ENGC226  

  Statistics 2 - 2 - ENGC227 إحصاء اجباري

 متطلبات القسم

  ELCI202 تحليل الدوائر الكهربائية Electronics Circuits 3 2 4 دوائر الكترونية اجباري

  C ++ DAST203البرمجة الشيئية بلغة  Data Structures 2 2 3 هياكل بيانات اجباري

  MIPR204 المنطق الرقمي I Micro-Processor I 2 2 3معالجات دقيقة  اجباري

 اجباري
تصميم منطق قابل 

 للبرمجة

Programmable 

Logical Design 
  PLDE205 تصميم النظم الرقمية 2 - 2

    20 6 17 مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي األول 



 جامعة الموصل /كلية الهندسة  /المقررات الدراسية 
 2021-2020المستوى الثاني للعام الدراسي 

 الحاسوب /قسم الهندسة 
 (الفصل الثاني ) المستوى الدراسي الثاني  

 اسم المتطلب
 نوع المتطلب

 (اختياري –اجباري )

عدد  اسم المقـــــــرر

الساعات 

 النظرية

عدد 

الساعات 

 العملية

عدد 

 الوحدات
 المالحظات رمز المقرر وجدالممهد ان 

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 متطلبات الكلية

 لطلبة القسم اجباري Numerical Analysis 2 - 2 Calculus I,II ENGE220 تحليالت عددية اختياري

 إدارة هندسية اجباري
Engineering 

Management 
2 - 2 - ENGC225  

 IIرياضيات هندسية  اختياري
Engineering 

Mathematics II 
 اجباري لطلبة القسم I  ENGE230 رياضيات هندسية 3  3

 متطلبات القسم

  DIEL251 دوائر الكترونية Digital Electronics 3 2 4 الكترونيات رقمية اجباري

  I  MIPR252 معالجات دقيقة II Micro-Processor II 2 2 3معالجات دقيقة  اجباري

 اختياري

مغناطيسية و تحويل 

 طاقة

Magnetics & Energy 

Conversion 

2 - 2 - 

MECO257 

يختار الطالب مقرر 

 واحد فقط
الحوسبة القابلة إلعادة 

 التشكيل

Reconfigurable 

Computing 
RECO255 

 اختياري

 Information Theory نظرية المعلومات

2 - 2 - 

INTH254 
الطالب مقرر يختار 

 واحد فقط
 Discrete Mathematics DIMA256 الرياضيات المتقطعة

    18 2 17 مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الثاني



 جامعة الموصل /كلية الهندسة  /المقررات الدراسية 
 2021-2020المستوى الثالث للعام الدراسي 

 الحاسوب /قسم الهندسة 
 (الفصل االول )  الثالثالمستوى الدراسي 

 اسم المتطلب
 نوع المتطلب

 (اختياري –اجباري )

عدد  اسم المقـــــــرر

الساعات 

 النظرية

عدد 

الساعات 

 العملية

عدد 

 الوحدات
 المالحظات رمز المقرر الممهد ان وجد

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 اجباري متطلبات الجامعة
 –اللغة االنكليزية 

 المتوسط

English language –  

Intermediate 
2 - 2    

 متطلبات القسم

 اجباري
 و  Iشبكات الحاسوب 

 تراسل بيانات

Computer Network I 

& Data 

Communication 

3 2 4  CONE302  

  II SISY304هندسية  رياضيات Signals & Systems 3 - 3 االشارات واالنظمة اجباري

 Iمعمارية الحاسوب  اجباري
Computer 

Architecture I 
  COAR305 تصميم نظم رقمية 3 - 3

  II COIN306معالجات دقيقة  Computer Interface 2 2 3 موائمة الحاسوب اجباري

  OPSY307 هياكل البيانات I Operating System I 2 2 3انظمة تشغيل  اجباري

 اختياري

معالجات دقيقة 

 متقدمة

Advanced Micro-

Processor 
2 - 2 

- AMPR310 
يختار الطالب مقرر 

 واحد فقط
 Soft Computing - SOCO311 حوسبة مرنة

    20 6 17 مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي األول 

 



 

 جامعة الموصل /كلية الهندسة  /المقررات الدراسية 
 2021-2020المستوى الثالث للعام الدراسي 

 الحاسوب /قسم الهندسة 
 (الفصل الثاني )   المستوى الدراسي الثالث 

 اسم المتطلب
 نوع المتطلب

 (اختياري –اجباري )

عدد  اسم المقـــــــرر

الساعات 

 النظرية

عدد 

الساعات 

 العملية

عدد 

 الوحدات
 المالحظات رمز المقرر الممهد ان وجد

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 متطلبات القسم

 II Computer Network II 2 2 3شبكات الحاسوب  اجباري
 و  Iشبكات الحاسوب 

 تراسل بيانات
CONE351  

 معالجة االشارة الرقمية اجباري
Digital Signal 

Processing 
  DSPR352 االشارات واألنظمة 3 - 3

 IIمعمارية الحاسوب  اجباري
Computer Architecture 

II 
  I COAR353معمارية حاسوب  3 - 3

 IIأنظمة تشغيل  اجباري
Operating System II 

  I OPSY 354أنظمة تشغيل  3 2 2

  Embedded System 2 2 3 - EMSY358 االنظمة المطمورة اجباري

 اختياري

دوائر التكامل واسع 

 النطاق
VLSI Circuits 

2 - 2 

- VLSI356 
يختار الطالب مقرر 

 واحد فقط
 Image Processing - IMPR355 معالجة الصور

 اختياري

 Optimization امثليه

2 - 2 

- OPTI357 
يختار الطالب مقرر 

 واحد فقط
 Database System - DASY359 قواعد البيانات

    19 6 16 ات ووحدات الفصل الدراسي الثانيمجموع ساع 

 



 (Level 3)هو من متطلبات الكلية االجبارية والممهد له هو انهاء المستوى الثالث  (Summer Training)مالحظة: التدريب الصيفي 

 جامعة الموصل /كلية الهندسة  /المقررات الدراسية 
 2021-2020المستوى الرابع للعام الدراسي 

 الحاسوب /قسم الهندسة 
 (الفصل االول )   المستوى الدراسي الرابع

 اسم المتطلب
 نوع المتطلب

 (اختياري –اجباري )

عدد  اسم المقـــــــرر

الساعات 

 النظرية

عدد 

الساعات 

 العملية

عدد 

 الوحدات
 المالحظات رمز المقرر الممهد ان وجد

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 اجباري لطلبة القسم Public Safety 2 - 2 - ENGE429 السالمة العامة اختياري متطلبات الكلية

 متطلبات القسم

   المستوى الثالث I Graduation Project I 2 - 2مشروع تخرج  اجباري

  COSY403 واألنظمة شاراتالا Control Systems 3 2 4 انظمة السيطرة اجباري

  RETS404 االنظمة المطمورة Real Time Systems 2 2 3 الزمن الحقيقيانظمة  اجباري

  Computer Graphics 2 - 2 - COGR405 الرسم بالحاسوب اجباري

  Artificial Intelligence 2 - 2  ARIN409 ذكاء صناعي اجباري

 اختياري

 Wireless Network الشبكات الالسلكية

2 - 2 - 

WINE406 
مقرر  يختار الطالب

معمارية حاسوب  واحد فقط

 متطورة

Advanced Computer 

Architecture 
ACAR408 

 اختياري

 اتصاالت ضوئية
Optical 

Communication 
2 - 2 - 

OPCO407 
يختار الطالب مقرر 

هندسة القياسات  واحد فقط

 الحيوية

Biometric 

Engineering 
BIEN411 



    19 4 17 الفصل الدراسي األولمجموع ساعات ووحدات  

 

 جامعة الموصل /كلية الهندسة  /المقررات الدراسية 
 2021-2020المستوى الرابع للعام الدراسي 

 الحاسوب /قسم الهندسة 
 (الفصل الثاني )   المستوى الدراسي الرابع

 اسم المتطلب
 نوع المتطلب

 (اختياري –اجباري )

عدد  اسم المقـــــــرر

 الساعات

 النظرية

عدد 

الساعات 

 العملية

عدد 

 الوحدات
 المالحظات رمز المقرر الممهد ان وجد

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 متطلبات الجامعة
 اجباري

فوق  –اللغة االنكليزية 

 المتوسط

English language –  

Uperintermediate 
2 - 2    

  Professional Ethics  2 - 2 - UOMC104 المهنة اخالقيات اجباري

 متطلبات القسم

  I GRPR450  مشروع تخرج II Graduation Project II 2 - 2مشروع تخرج  اجباري

  DICO452 أنظمة السيطرة Digital Control 3 2 4 سيطرة رقمية اجباري

  Software Engineering 2 - 2 - SOEN451 هندسة البرمجيات اجباري

 اختياري

 Network Security أمنية الشبكات

2 - 2 - 

NESE453 
يختار الطالب مقرر 

معالجات األغراض  واحد فقط

 الخاصة

Special Purpose 

Processors 
SPPR456 

 اختياري

تطبيق الشبكة   

 وإدارتها

Network Application & 

Management 
2 - 2 - 

NAMA455 
يختار الطالب مقرر 

 فقطواحد 
 Distributed System DISY457 األنظمة الموزعة

 اختياري

 Industrial Network الشبكات الصناعية

2 - 2 - 

INNE454 
يختار الطالب مقرر 

 الهوائيات واالنتشار واحد فقط
Antenna and 

Propagation 
ANPR458 



 Intelligent Control INCO459 سيطرة ذكية

    18 2 17 مجموع ساعات ووحدات الفصل الدراسي الثاني

 

 

 

 الدراسية األربعة عدد الوحدات في المستويات

 النسبة المئوية المجموع 2ف 4م 1ف 4م 2ف 3م 1ف 3م 2ف 2م 1ف 2م 2ف 1م 1ف 1م اسم المتطلب

متطلبات 

 الجامعة
8 4 1 0 2 0 0 4 19 12.18 

 16.67 26 0 2 0 0 7 7 4 6 متطلبات الكلية

 71.15 111 14 17 19 18 11 12 13 7 متطلبات القسم

 100.00 156 18 19 19 20 18 20 21 21 المجموع

 

  

 

 

 



  

 مناهج الدراسات العليا 2.4.2

كما يوجد في القسم برنامج لقبول طلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( ويوضح  
 :2021-2020الجدولين التاليين مناهج الدراسات العليا في قسم هندسة الحاسوب للعام الدراسي 

 مناهج دراسة الماجستير 1.2.4.2

 الفصل الدراسي األول

 ت المادةرمز  المادة عدد الساعات عدد الوحدات
  .MCE01 1 األمثلية 2 2

  .MCE02 2 شبكات الحاسوب 2 2

  .MCE03 3 شبكات السلكية 2 2

  .MCE04 4 رسوم حاسوبية ثالثية االبعاد 2 2

  .MCE05 5 تصميم منطق قابل للبرمجة 2 2

  .MCE06 6 معالجات متقدمة 2 2

  .MCE07 7 لغة انكليزية 2 2

 

 الفصل الدراسي الثاني

 ت رمز المادة المادة عدد الساعات عدد الوحدات
  .MCE08 1 معمارية متقدمة 2 2

  .MCE09 2 سيطرة رقمية 2 2

  .MCE10 3 زمن حقيقي 2 2

  .MCE11 4 معالجة صورة 2 2

  .MCE12 5 أمنية الحاسوب 2 2

  .MCE13 6 أنظمة موزعة 2 2

 

 

 



 

 

 

 مناهج دراسة الدكتوراه 2.2.4.2

 الفصل الدراسي األول

 ت رمز المادة المادة عدد الساعات عدد الوحدات
  .DCE01 1 معالجات متقدمة 2 2

  .DCE02 2 األمثلية 2 2

  .DCE03 3 معمارية حاسوب متقدمة 2 2

  .DCE04 4 ذكاء صناعي 2 2

  .DCE05 5 شبكات حاسوب متقدمة 2 2

  .DCE06 6 لغة انكليزية 2 2

 

 الفصل الدراسي الثاني

 ت رمز المادة المادة عدد الساعات عدد الوحدات
  .DCE07 1 متقدمة معالجة صورة 2 2

  .DCE08 2 أنظمة موزعة 2 2

2 2 
رسوم حاسوبية ثالثية االبعاد 

 متقدمة
DCE09 3.  

  .DCE10 4 أمنية الشبكات 2 2

  .DCE11 5 متقدمة هندسة قياسات حيوية 2 2

 


