
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برعاية الشيد رئيص جامعة دياىل

 األسحاذ الدكحور عباس فاضل الدليمي

 وبإشراف الشيد عميد كلية اهلهدسة 

 األسحاذ الدكحور عبد املنعم عباس كريم
 

 ومبشاركة 

 جامعة جكريث   -كلية اهلندسة  

 جامعة الكوفة  –كلية اهلندسة 
 

 قشم ههدسة االتصاالت ندوة عو كيمي

 "جطبيقات االجصـاالت احلديثـة" 
 

 املركز الجكايفقاعة بهـــايــة  رحاب فـــي

 3124/  5/  32يوم الجالثـاء املوافل  

 صباحا  0011الشاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الجهت المنظمت للندوة

 

 ندوةالجهاث المشاركت في ال

 

 3102 -آيار 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 الندوة الىطنيت المىحدة حىل

 تطبيقاث االتصاالث الحديثت

 

 كليت الهندست -جامعت ديالى 

 



 هدف الندوة
بيان مدى ثطويس الاثصاالت الحديثة في العساق 

وكيفية استثماز التطوز الحاصل فيها لدعم 

 لـــــــــــة هلــــــــــل عمليـــــــــــثمث ذسى، إـــــــــــات ألاخـــــــــــاللطاع

د الحياة املعاصسة، حيث ال و عم علوماتامل

يمكن إهجاش كدز كبيــس مـن إلاعمال اليومية دون 

تعاهة بشبكة استخدام الهاثف النلال أو الاس

سص ــــــــن حـــــــــدم ومـــــــــمما ثل الاهترهت . واهطالكا

ي الجامعات العساكية ــــــرة فــــــــن وألاساثـــــــــالباحثي

 وز ـــــة التطــــواكبم ــــيف ىـــديال والسيما جامعة

 اــــهاالت وثلنياتــــاع الاثصــــكط يــــف لــــلحاصا

وذلك منر ثأسيــــــس كســــــم هندســـــــة  الحديثة

 2002ي كليـــة الهندسة عام الاثصــــــاالت فـــــ

يسير اللسم باثجاه مواكبة التطوزات العلمية 

ة ــــالحديثة من خالل إكامة الحللات النلاشي

سات حديثة ـــــة مختبـــــة وتهيئــــــدوات العلميــــــوالن

 . والاهفتاح الواسع واملنظم على املجتمع 

 

 الندوة حاور م
 : يتاملحاور التالتضمن الندوة ج    

 املتنلل التعلم في الالصلكيت لتلنياثا  

             . العراق في

 خىارزميت التشفير  . A5/1                  

 امه في دالتشفير الكمي وأفاق اصتخ

 .العراق 

  واكع الاجصاالث في العراق : الاجصاالث

 .الخلىيت وجطىرها في بلدها 

  مىكف الشبكاث الحدًثت )الشبكاث

 . الالصلكيت(

 اللجنت العلميت         
 ى          ـــلـات دًـــــــــجامع         م.د خالد عىاد حمىد       .1

 تــــجامعت جكري     م.د مضارع كريم محمىد         .2

 تـت الكىفـجامع        م.د عبد الكاظم أمين         .3

 ى          ـــلـات دًـــــــــجامع        م.د علي جاصم عبىد         .4

 ى          ـــلـات دًـــــــــجامع         م.د محمد صلمان صالح    .5
 

ت         اللجنت التحضيًر

           ى          ـــلـات دًـــــــــجامع              صائب ذًاب علىانم.د  .1

 تــــجكري جامعت           صفيان هساع علي     م.د  .2

 تـت الكىفـجامع                أمل احمد صىاديم.د  .3

 ى          ـــلـات دًـــــــــجامع     م.م عبد املنعم أحمد محمد    .4

 ى          ـــلـات دًـــــــــجامع             د    يزياد عاص ي عب مم. .5

 ى          ـــلـات دًـــــــــجامع             صالح   م علي محمد م. .6

ــــجامع              م.م ًاصر  أمين احمد   .7  ى          ـــلـات دًـــــ

 
 

 أًميل كضم هندصت الاجصاالث         

    Comm.eng@engineering.uodiyala.edu.iq 

 

 عنىان كليت الهندصت                  

 /بعلىبت/جلاطع اللدش محافظت دًالى 
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