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شعبة شؤون الطلبة والتسجيل

قســــــم هندســــة االتصــــاالت
الـــــــرؤيا  /ان رؤية قسم ھندسة االتصاالت ھي ان يصبح قسم متميز يخدم احتياجات السوق
والمجتمع في البلد ويتخرج منه مھندسين كفوئين ومھندسات كفوئات يستطيعون تقديم خدماتھم داخل
وخارج العراق وكذلك تطويرھم ليكملوا تعليمھم العالي والحصول على شھادات عليا.
الـرســالة  /يسعى قسم ھندسة االتصاالت الى تحقيق التميز في مجال التعليم العالي والبحث
العلمي وخدمة المجتمع وترسيخ مباديء التحليل العلمي والفكري المبدع واالسھام في انتاج المعرفة
وتطويرھا ونشرھا والتفاعل مع المجتمعين المحلي والدولي.
االهــــــداف /
 .1اعداد خريجين في مجال ھندسة االتصاالت قادرين على التقدم في حياتھم الوظيفية والعلمية
وخدمة بلدھم.
 .2اعداد خريجين لھم القدرة على اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية لخدمة المجتمع
والمشاركة في ايجاد الحلول العلمية لمشاكله في مجال ھندسة االتصاالت.
 .3المشاركة في خدمة المجتمع وتنميته من خالل التفاعل المباشر والمستمر مع مؤسساته وتقديم
المشورة العلمية لھذه المؤسسات مما يؤدي الى استفادة المجتمع من طاقات القسم.

.4

التطويرالمستمر لبرامج التدريس والعمل وفق معايير الجودة الحديثة وتشجيع االنشطة الطالبية
المختلفة.

الفروع العلمية لقسم هندسة االتصاالت:
بتالف قسم هندسة التصاالت من فرغين رئيسين هما:
 -1فرع هندسة االتصاالت الالسلكية
 -2فرع هندسة االتصاالت الضوئية
وفيما يلي نبذة مختصرة لكل منھما:

نبذة عن فــــرع هندســــة نظم االتصـــــاالت الالســـلكية
فرع ھندسة نظم االتصاالت الالسلكية ھو فرعي علمي ھندسي مكافيء لقسم علمي ھندسي
في الكليات العراقية .استحدث الفرع عام  2015مع استحداث قسم ھندسة ومدة البرنامج الدراسي
االساسية فيه تستغرق  4سنوات.
تم استحداث الفرع لمواكبة التطور الھائل في مجال االتصاالت الالسلكية وبناءا على
احتياجات سوق العمل في ھذا المجال الذي يشمل اجھزة االتصاالت المحمولة والنقالة و منظومات
االتصال عبر االقمار الصناعية باالضافة الى انظمة الرادارات والمالحة الجوية.
تھدف المناھج الدراسية لفرع نظم االتصاالت الالسلكية الى إعداد الطلبة للمھن الھندسية في
مجال االتصاالت الالسلكية من خالل تزويدھم بالتعليم الھندسي النظري والتطبيقي المناسبين لمواجھة
التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال ھندسة االتصاالت الالسلكية .يشمل البرنامج الدراسي للفرع
على المقررات العلمية والھندسية االساسية وفقا لتوصيات االعتمادية الدولية للھندسة والتكنلوجيا
ABETوتشمل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والموضوعات الھندسية األساسية كالرسم الھندسي
والمعامل  .وكذلك مقررات اختصاصية في مجال ھندسة االتصاالت الالسلكية.
ھنالك ايضا مقررات اختيارية للطالب مثل حقوق اإلنسان واللغة العربية والرياضة والفنية.
القاعات الدراسية ومختبرات الفرع ھي ضمن قسم ھندسة االتصاالت في داخل الجامعة التكنلوجية.
يتم قبول الطالب في الفرع من خالل التقديم المباشر لقسم ھندسة االتصاالت ويستقطب الفرع الطلبة
المتفوقين علميا.
يستھدف فرع ھندسة نظم االتصاالت الالسلكية الطلبة المتفوقين من خريجي الدراسة االعدادية الفرع
العلمي بفرعيه التطبيقي واالحيائي على حد سواء .كما يقبل القسم عددا محدودا من الطلبة االوائل في
المعاھد التكنلوجية والتقنية .يمنح الطالب بعد اكماله الدراسة في المقررات الدراسية للفرع شھادة
البكلوريوس في علوم ھندسة االتصاالت /ھندسة نظم االتصاالت الالسلكية.
اھداف فرع ھندسة نظم االتصاالت الالسلكية تتلخص بما يلي:
 .1اعداد خريجين في مجال ھندسة االتصاالت الالسلكية قادرين على تحقيق التقدم في مجال
حياتھم المھنية والعلمية وخدمة البلد.
 .2اعداد خريجين لھم القدرة على اجراء البحوث النظرية والتطبيقية لخدمة وايجاد الحلول
العلمية للمعضالت في مجال ھندسة االتصاالت الالسلكية.
 .3خدمة المجتمع من خالل التفاعل المباشر والمستمر مع مؤسساته وتقديم المشورة العلمية
االختصاصية لھذه المؤسسات.
 .4التطوير المستمر لبرامج التدريس والعمل وفق معايير الجودة الحديثة وتشجيع االنشطة
الطلبة المختلفة.
طريقة التدريس في البرنامج ھي المحاضرات النظرية والحصص المختبرية .تعطى جميعھا
داخل القاعات الدراسية والمختبرات داخل وخارج القسم .وكذلك يطلب من الطالب التطبيق

العملي لمدة شھر خالل العطلة الصيفية في المؤسسات الحكومية و الشركات الخاصة التي توفر
خدمات في مجال ھندسة االتصاالت الالسلكية .وايضا يتوجب على الطالب تنفيذ مشروع عملي
او نظري في مجال االختصاص في المستوى الرابع وباشراف احد تدريسي الفرع وھو من
متطلبات التخرج.
معلومات االتصال:
االسم

د .علي عودة عبد نور

العنوان الوظيفي

رئيس الفرع

البريد االلكتروني

coe.mm@uotechnology.edu.iq

نبـــذة عن فـــــرع هندســــــة نظم االتصـــــاالت الضوئيـــــــــــة
تتميز الجامعة التكنولوجية عن بقية الجامعات العراقية بان االقسام العلمية فيھا تكافئ الكليات
والفروع تكافئ االقسام في كليات الجامعات العراقية .
تم استحداث فرع ھندسة نظم االتصاالت الضوئية عام  2015بالتزامن مع استحداث قسم ھندسة
االتصاالت حيث ان مدة البرنامج الدراسي االساسي فيه تستغرق  4سنوات .
تم استحداث الفرع لمواكبة التطور الھائل في مجال االتصاالت عبر االلياف الضوئية وبناءا على
احتياجات سوق العمل في ھذا المجال المھم والحيوي  .تھدف المناھج الدراسية لفرع نظم االتصاالت
الضوئية الى إعداد وتھيئة الطلبة للقدرة على ممارسة مھنة الھندسة في مجال االتصاالت الضوئية من
خالل تزويدھم بالعلوم الھندسية النظرية والتطبيقية االساسية والمواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة
في مجال ھندسة االتصاالت الضوئية .
يشمل البرنامج الدراسي للفرع على المقررات العلمية والھندسية االساسية وفقا لتوصيات
االعتمادية الدولية للھندسة والتكنلوجيا  ABETوتشمل الرياضيات والفيزياء والكيمياء
والموضوعات الھندسية األساسية كالرسم الھندسي والمعامل  .باالضافة الى مقررات تخصصية في
مجال ھندسة االتصاالت عموما و ھندسة االتصاالت الضوئية بشكل خاص  .وتوجد ايضا مقررات
اختيارية للطالب مثل حقوق اإلنسان واللغة العربية والرياضة والفنية  .القاعات الدراسية ومختبرات
الفرع ھي ضمن قسم ھندسة االتصاالت في داخل الجامعة التكنلوجية ويتم قبول الطالب في الفرع
من خالل التقديم المباشر لقسم ھندسة االتصاالت .
يستھدف فرع ھندسة نظم االتصاالت الضوئية الطلبة المتفوقين من خريجي الدراسة
االعدادية الفرع العلمي بفرعيه التطبيقي واالحيائي على حد سواء  .كما يقبل القسم عددا محدودا من

الطلبة االوائل في المعاھد التكنلوجية والتقنية  .يمنح الطالب بعد اكماله الدراسة في المقررات
الدراسية للفرع شھادة البكلوريوس في علوم ھندسة االتصاالت  /ھندسة نظم االتصاالت الضوئية .

اھداف فرع ھندسة نظم االتصاالت الضوئية تتلخص بما يلي:
 .5اعداد خريجين في مجال ھندسة االتصاالت الضوئية قادرين على تحقيق النجاح والتطور في
مجال حياتھم المھنية والعلمية وخدمة البلد .
 .6اعداد خريجين لھم القدرة على اجراء البحوث النظرية والتطبيقية القادرة على ايجاد الحلول
العلمية للمعضالت في مجال ھندسة االتصاالت الضوئية وامكانية مساعدة مختلف قطاعات
البلد لحل المشاكل الفنية المتعلقة بھذا التخصص .
 .7خدمة المجتمع من خالل التفاعل المباشر والمستمر مع مؤسساته وتقديم المشورة العلمية
االختصاصية لھذه المؤسسات .
 .8التطوير المستمر لبرامج التدريس من اجل الحصول على الشھادات العليا الماجستير
والدكتوراه وخدمة البلد في الجوانب االكاديمية او البحثية .
طريقة التدريس في البرنامج ھي المحاضرات النظرية والحصص المختبرية  .تعطى جميعھا داخل
القاعات الدراسية والمختبرات داخل وخارج القسم  .وكذلك يطلب من الطالب التطبيق العملي لمدة
شھر خالل العطلة الصيفية في المؤسسات الحكومية و الشركات الخاصة التي توفر خدمات في مجال
ھندسة االتصاالت الضوئية  .وايضا يتوجب على الطالب تنفيذ مشروع عملي او نظري في مجال
االختصاص في المستوى الرابع وباشراف احد تدريسي الفرع وھو من متطلبات التخرج .

معلومات االتصال
االسم

د .حيدر مالك عبد الھادي

العنوان الوظيفي

رئيس الفرع

البريد االلكتروني

coe.oc@uotechnology.edu.iq

متطلبات تسجيل الطلبة
في حال قبول الطالب  ,يجب مراجعة شعبة شؤون الطلبة والتسجيل وجلب المستمسكات التالية في فايل
تعليق لون اخضر (فايل كابينة).
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

المستمسكات
صور شخصية ملونة  /الخلفية بيضاء
وثيقة الدراسة االعدادية االصلية مع نسخ ملونة
شھادة الجنسية للطالب نسخ ملونة
شھادة الجنسية لوالد الطالب نسخ ملونة
ھوية االحوال المدنية للطالب نسخ ملونة
ھوية االحوال المدنية لوالد الطالب نسخ ملونة
بطاقة السكن نسخ ملونة
البطاقة التموينية نسخ ملونة
الفحص الطبي االصلي مع نسخ ملونة
قرص ( )CDيحتوي كافة المستمسكات ()9 -1
البطاقة المدرسية
مستمسكات االم
كفالة ضامنة معنونة الى الجامعة التكنولوجية /قسم ھندسة االتصاالت

العدد
7
4
4
4
4
4
4
4
2
4
-

مالحظة  :تسلم الكفالة الضامنة الى شعبة الشؤون القانونية باالضافة الى ضرورة مراجعة قسم
الشؤون المالية الكمال اجراءات التسجيل.
_______________________________________________________
بعد اكمال اجراءات تسجيل  ,يتوجب على الطالب مراجعة المشرف الذي يتم تحديده من قبل القسم
حسب نظام المقررات الذي اقر من وزارة التعليم العالي لسنة . 2020-2019
المشرف سوف يكون مسؤول عن مساعدة الطالب في فھم نظام المقررات والمساعدة في اختيار
المقررات المرفقة بالمالحق (.)5-1
وفيما يلي خالصة عمل نظام المقررات في قسم ھندسة االتصاالت ولكال الفرعين

نظام الدراسة وفق نظام المقررات
نظام المقررات  :نظام تعليمي لتنفيذ البرامج الدراسية المختلفة ،اذ تقوم الدراسة على أساس الساعات
المعتمدة ،وليس بصيغة نظام فصلي أو سنوي مقرر مسبقآ ،يعطي ھذا النظام الفرصة للطالب الختيار
المقررات التي يرغب في دراستھا في كل فصل دراسي.
يحقق ھذا النظام مزايا عديدة منھا :
•
•

•

•

ينمي شخصية الطالب من خالل تدريبه على اختيار المقررات التي يدرسھا بين مجموعة من
المقررات المطروحة  ،وتحديد مسار دراسته بنفسه .
يعطي للطالب فرصة اعادة المقرر الذي لم يحصل فيه على درجة النجاح او حصل على
نتيجة ضعيفة في المقرر لتحسين معدله وفرصة اختيار مقرر بديل من مجموعة المقررات
االختيارية.
مالئمة مدة الدراسة مع امكانية وظروف كل دارس  ،اذ يفضل الكثير من الدارسين اختصار
مدة الدراسة دون أن يوثر ذلك سلبا ً على جودة العملية التدريسية بينما قد يفضل اخرون
يعملون الى جانب دراستھم أو ممن ال يستطيعون لسبب أو ألخر تلقي نفس القدر من
المعلومات التي يتلقاھا غيرھم سواء ألسباب ذاتية او موضوعية اطالة أمد ھذا الدراسة.
يساعد في اختيار الشخص المناسب في العمل المناسب في ضوء تحصيله الدراسي وحاجة
الجھة التي يرغب العمل فيھا.

▪ المصطلحات المستخدمة في نظام المقررات
المقرر الدراسي  :وحدة قائمة بذاتھا ،تتضمن ( التعليم والمتعلم والتقييم ) ويتم التعبير بھا عن حجم
النشاط التعليمي بساعات من جھد الطالب .يرتبط الجھد مباشرة بعدد وحدات المقرر يتم أيضاحھا في
وصف المقررات.
الوحدة الدراسية :كل مقرر له قيمة حسب نظام معتمد تتمثل بالوحدات والتي ھي وسيلة موحدة
لتمثيل مقدار جھد الطالب وتحقيق مخرجات التعليم والنشاط التعليمي المرتبط مع المقرر.
البرنامج :يتضمن مجموعة مقررات دراسية ،يصنف كل مقرر على أنه إما أساسي  Coreأو
اختياري  .Electiveولكل برنامج عدد من المقررات األساسية واألختيارية.
مقررات أساسية  :ھي المقررات التي تقع ضمن برنامج معين ،وينبغي على الطالب أن يأخذھا في
ھذا البرنامج.
مقررات أختيارية :ھي المقررات التي يكون الطالب حرآ في أختيارھا.

المتطلبات الممھدة السابقة (  :(Pre-requisitesالمقرر الذي يستلزم على الطالب أن يكمله من
أجل التسجيل في المقرر الجديد (المكمل) .أكمال المقرر يعني أن على الطالب الحصول على درجة
نجاح.
المقررات المشتركة (  :(Co-requisitesمقررات متالزمة ومتزامنة ويجب على الطالب أن يأخذ
مقرر ما في نفس الوقت الذي يأخذ المقرر المعين (أي في نفس الفصل الدراسي) ،أو يكون قد حقق
سابقآ نواتج (مخرجات) التعلم المطلوبة في ھذا المقرر قي مقرر مشترك أخر.
المقررات المتعارضة (  :)Incompatible modulesالمقرر الذي اليستطيع الطالب التسجيل
علية كونة يتعارض مع مقرر أخر لعدم أمكانية كسب الوحدات  Creditsلكال المقررين بوقت واحد.

▪ الساعة الدراسية الفصلية المعادلة لوحدة دراسية
▪ متطلبات الجامعة -متطلبات الكلية-متطلبات التخصص
▪ مشرف المقرر

▪ الفصول الدراسية
تستند الدراسة في نظام المقررات على ثالثة فصول دراسية :الفصل األول والفصل الثاني والفصل
الثالث يسمى بالفصل الصيفي (الفصل االختياري).

الفصل
Semester
الفصل االول
First semester
الفصل الثاني
Second semester
الفصل الثالث ( الصيفي )
Third semester

الحد االدنى (وحدة)
Minimum credit units

الحد االعلى (وحدة)
Maximum credit units

12

21

12

21

6

12

= one credit unit

Note : One theoretical hour

Two practical (LAB.) hours = one credit unit

ملحق رقم 1

ملحق رقم 2

ملحق رقم 3

ملحق رقم 4

ملحق رقم 5
مختصرات ورموز

تمنياتنا لطلبتــنا االعزاء الموفقيـــة والنجـــــاح

