
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برعاية السيد رئيس جامعة دياىل

 األستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي

 وبإشراف السيد عميد كلية اهلهدسة 

 األستاذ الدكتور عبد املنعم عباس كريم
 

 اهلهدسة االلكرتونية  ندوة علمية بعهوان يكيم قسم 

انهُدسح االنكتسوَُح  ) 
 ( وانتطىز انتكُهىجٍ

 

 كلية اهلهدسةقاعة  فـــي رحاب

 3102/  6/ 4يوم الثالثـاء املوافل  

 صباحا  9:21الساعة 

 

 

 
 اإللكرتونية اهلندسة

 
تؼد انهُدسح االنكتسوَُح ػايال أساسُا يٍ 
ػىايم انتطىز انؼهًٍ وانحضازٌ فٍ حُاج 
االَساٌ وذنك تسثة انُقالخ انُىػُح 
انحاصهح فٍ انتكُهىجُا انحدَثح وػهً جًُغ 

نؼهى وانًؼسفح. فؼهُه تى تأسُس يُادٍَ ا
قسى انهُدسح االنكتسوَُح فٍ كهُح انهُدسح/ 

نغسض اػداد  8991جايؼح دَانً ػاو 
كىادز هُدسُح ػهًُح قادزج ػهً يىاكثح 
انثىزج االنكتسوَُح انحاصهح فٍ انؼانى وانتٍ 
َؼزي نها انسثة انسئُسٍ فٍ انحُاج انًدَُح 

 انًتحضسج
وانقسمم  النكترونية قسم انهندسة اتأسيس ذ فمن

يرفمممد ئواامممر انموافممممة وانموافمممما  اال مممري 

بمانكىائ  انهندسممية انمة هممة فمم  تنممميم وتن يممذ 

. ويىاصممم (IC)انممدواار االنكترونيممة انمتكا هممة 

انقسممم تىسمميا نتممالاتم انوهميممة وان و يممة  مم  

 الل تخريج عمدئ ب يمر  م  انمهندسمي  االب ما  

ث فمممم  ا تنمممماة انهندسممممة االنكترونيممممة.  يمممم

يممد ا انلانممد عممدئ ب يممر  مم  انمممىائ انوهميممة 

وانهندسممية  ممالل فتممرت ئ اسممتم  مما انمخت ممرا  

انومهيمممة نهمممذا انممممىائ  مممما يلوهمممم قمممائ ا عهمممً 

ا انوهممممممم   مممممم  انهندسممممممة  انممممممتمكت  وانتمممممممرت

 االنكترونية.

 

 وزا ت انتوهيم انوان  وان وث انوهم 

 

 بهية انهندسة -جا وة ئيانً 

 سم انهندسة االنكترونية ق

 



 

 

 

 ػُىاٌ وأهداف انُدوج 
اإلنكتسوَُك و انتطىز "

 "ٍانتكُىنىج
إعطاء فكزة واضحت عن مزاحل 
التطىر التكنىلىجي الحاصل في 

لكتزونيت والفتزاث علم الهندست اال
الزمنيت المزتبطت بها وكذلك 
تىضيح مدي التطىر الحاصل في 
كافت  التطبيقاث العلميت و 
التكنىلىجيت في اختصاص الهندست 
االلكتزونيت و ربط هذا التطىر 

 كافتالتكنىلىجي الحاصل مع 
 الكهزبائيت فزوع علم الهندست

وأفاق التطىر المستقبلي وتأثيزه 
ىماث التكنىلىجيت علً تطىر المعل

بصىرة عامت و إمكانيت نقل هذا 
التطىر التكنىلىجي إلً العزاق 
الجديد عبز التعاقد مع الشزكاث 
 العالميت المتقدمت و الزصينت

 0لغزض قاعدة علميت وطنيت

 

 منهاج الندوة
 َتضًٍ يُهاج انُدوج يا َهٍ:

.انتسحُة تانسُد انؼًُد انًحتسو وانسادج 8

 انحضىز انكساو .

ك و . إنقاء يحاضساخ قًُح ػٍ )اإلنكتسو2َُ

انتطىز انتكُىنىجٍ( يٍ قثم األساترج 

 انًشازكٍُ وكًا َهٍ:

 :ٌانًحىز األول: يحاضسج تؼُىا 

)يساحم تطىز ػهى انهُدسح 

 اإلنكتسوَُح(

 خاند ػىاد حًىد(0)د

 :ٌانًحىز انثاٍَ:يحاضسج تؼُىا 

 )يساحم تطىَس اندوائس االنكتسوَُح(

 خاند حسٍُ خضُس( 0)و

 :ٌانًحىز انثانث:يحاضسج تؼُىا 

 )انتطثُقاخ انهُدسُح(

 )و.و. تحسَس شكس يحًىد(

 :ٌانًحىز انساتغ:يحاضسج تؼُىا 

 )يساحم صُاػح اندوائس انًتكايهح(

 )و.و. ادهى هادٌ صانح(

 

 
 
 

 اللجنة العلمية
 . د. خاند ػىاد حًىد/جايؼح دَان8ً
 . و.و. ػثاس سهًاٌ /جايؼح دَان2ً
 . و.و. ضُاء طازق /جايؼح دَان3ً
 
 

 اللجنة التحضريية

 . د.يحًد سهًاٌ صانح8
 . و.و. ادهى هادٌ صانح2
 . و.و. تحسَس شكس يحًىد3
 . و.و. حسٍ سؼد اهلل َاج4ٍ
 
 

أػضاء انهجُح انًُظًح نًساسهح 
 انتانٍ انثسَد االنكتسوٍَنهُدوج ػهً 

msnet_09@yahoo.com 

 
 جايؼح دَانً -ػُىاٌ كهُح انهُدسح

  / يحافظح دَانً / تؼقىتح
 تقاطغ انقدس

  يكتة تسَد تؼقىتح/ فسع كهُح
 (8انهُدسح ص.ب.)

 

 

 أهداف الندوة
إعطاء فكزة واضحت عن مزاحل 
التطىر التكنىلىجي الحاصل في 
علم الهندست االلكتزونيت والفتزاث 
الزمنيت المزتبطت بها وكذلك 
تىضيح مدي التطىر الحاصل في 
كافت  التطبيقاث العلميت و 
التكنىلىجيت في اختصاص الهندست 

ا التطىر االلكتزونيت و ربط هذ
 كافتالتكنىلىجي الحاصل مع 

 الكهزبائيت فزوع علم الهندست
وأفاق التطىر المستقبلي وتأثيزه 
علً تطىر المعلىماث التكنىلىجيت 
بصىرة عامت و إمكانيت نقل هذا 
التطىر التكنىلىجي إلً العزاق 
الجديد عبز التعاقد مع الشزكاث 
 العالميت المتقدمت و الزصينت

قاعدة علميت  تأسيس لغزض
 0وطنيت

 


