
 النشاط الفصلي لقسم هندسة الحاسوب 

 1/4/2112ولغاية  1/1/2112للفترة من 

 

 

 المحور الطالبي                                                   

 

 التفاصٌل النشاط ت

 ترقٌن القٌد 1

, طالب صف اول( 3:)الصباحي 
طالب صف  (1), طالب صف ثالث(1)

.رابع  
.طالب صف ثالث (2: )المسائي  
(.7)المجموع  

.طالب صف اول صباحً(3) التاجٌل 2  

 فصل بالغش او الغٌاب او اخرى تذكر 3
.طالب صف اول صباحً( 2)   

  .صف رابع طالب( 1)

 مشاركة فً مباراة الشطرنج االنشطة الرٌاضٌة 4

5 
 اي انشطة علمٌة او فنٌة تذكر

فً الجامعة التكنولوجٌة  معرض فنً اقٌم
21/3/2012بتارٌخ     

6 
فصل الدراسات )عدد الطلبة المقبولٌن فً الدراسات االولٌة 

 (الصباحٌة عن المسائٌة
 الٌوجد

 الٌوجد عدد الطلبة المقبولٌن فً الدراسات العلٌا 7

 الٌوجد العبور 8

   

 

 المحور العلمي                                               

 التفاصٌل النشاط ت 

1 
ٌذكر اسم وتارٌخ ومكان ( اقامة او حضور مؤتمر)المؤتمرات 

 المؤتمر

للمؤتمر العلمً  حضورالكادر التدرٌسً
اللٌزرات و المواد )االول الموسوم 

التكنولوجٌا : الهندسٌة المتقدمة
فً  20/3/2012-19 والتطبٌقات فً 

  الجامعة التكنولوجٌة

 (ٌذكر اسم وتارٌخ ومكان الندوة)ندوات  2
بناء )بعنوان  اقامة ندوة فً قسمنا

IBMاالنظمة  البرمجٌة    
14/3/2012بتارٌخ       

 (ٌذكر اسم وتارٌخ ومكان ورشة العمل)ورش عمل  3
التدرٌب على المنصات )ورشة عمل

فً قسم هندسة (البرمجٌة المتطورة
15/3/2012الحاسوب بتارٌخ    

(5)عدد البحوث  البحوث العلمٌة المنجزةعدد  4  

(2)عدد      الحلقات الدراسٌة 5   

 الزٌارات العلمٌة 6

زٌارة الى جامعة الموصل قام بها كٌل -1
المعاون العلمً, رئٌس القسم :من   

5/1/2012-4بتارٌخ     
 الى السفارة السوٌدٌة قام بها ةزٌار -2

, المعاون العلمً, رئٌس القسم :كٌل من 



17/2/2012المعاون االداري فً     

  

 
 
 
 
 

 

 المحور الهندسي والفني                         
 التفاصٌل النشاط ت 

 (ابنٌة ومستلزمات)مختبرات  1

مختبر االلكترونٌك اضافة اجهزة  -1
:عدد  

   (13) Kit  
:مختبر منطق اضافة اجهزة عدد-2  

   (13) Kit  
.مختبر الدراسات العلٌا  -3  
فً ( 1)جهاز متحسس الشبكة عدد -4

.مختبر الدراسات العلٌا  

 الٌوجد  (المكتبٌة والمحمولة)اعداد الحاسبات التً تم اضافتها  2

 عدد ونوع الدورات ومكانها 3
والتفاصٌل فً ( 4)عدد الدورات  

 الجدول التالً

 الٌوجد (ومستلزمات ابنٌة)اقسام داخلٌة  4

 الٌوجد (مخططة او  منفذة)المشارٌع الهندسٌة  5
 

 

 

 

 

 1/4/2112ولغاية  1/1/2112جدول تفاصيل الدورات للفترة من 

 

 الجهة المنظمة عدد المشاركين نوعها التفاصيل ت

1 
دورة اللغت االنكليسيت 

-11االساسيت للمنتسبين

22/3/2112 

 دورة

1 

الجامعت /مركس اللغت االنكليسيت

 التكنىلىجيت

2 
دورة تطىير مهارة 

وزارة الحاسىب لمىظفي 

 المىارد المائيت

 دورة
مشارك لمىظفي  15

 وزارة المىارد المائيت

 قسم هنذست الحاسىب

3 
دورة تنميت المىارد البشريت 

-4في مؤسساث التعليم 

8/3/2112 

 دورة

1 

الجامعت /مركس اللغت االنكليسيت

 التكنىلىجيت

4 
 دورة تذريبيت للقياداث العليا 

22/1-2/2/2112 

 دورة
1 

المركس الىطني /وزارة التخطيط

 للتطىير االداري وتقنيت المعلىماث


