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   السنوية االولىICTCوقائع مسابقة 

  "برمجة انظمة تقنية المعلومات واالتصاالت"في 
  

  

ي     ى العراق ة الملتق ة منظم ة     / برعاي يس الجامع سيد رئ دعم ال دون، وب شروع واع م

ة  ان الخزرجي. د.أ(التكنولوجي شؤون  ، )قحط ة لل يس الجامع ساعد رئ سيد م ة ال وبأشراف ومتابع

ة المعلومات      "بهدف تنمية وتطوير مجال صناعة         ، و )علي احمد موسى  . د.م.أ(العلمية   ة تقني أنظم

صاالت ي" واالت اف ي،     قطرن داع التقن ى االب شابة عل ات ال شجيع الطاق ز، ولت    العزي

صاالت   اقا ات واالت ة المعلوم ز تقني ي الج) ICTC(م مرآ سنوية   اف سابقة ال ة الم ة التكنولوجي مع

  ."لمعلومات واالتصاالتابرمجة انظمة " ى فياالول

  

حيث انعقدت الجلسة االولى في يوم      ( ثالثةتها ال اانهت اللجنة التحكيمية للمسابقة جلس    حيث  

صادف  يس الم صادف ١٥/٥/٢٠٠٨الخم ين الم وم االثن ي ي ة ف سة الثاني دت الجل ، وانعق

ا الجل١٩/٥/٢٠٠٨ وم الخميس المصادف ، ام ي ي دت ف ة فأنعق شة ) ٢٢/٥/٢٠٠٨سة الثالث بمناق

ة من      مشروع  ٣٣من اصل   مشروع   ٢٧ ة   مقدم ة الجامع ة          طلب داد و جامع ة بغ ة، جامع التكنولوجي

صرة  سابقة، الب وائز الم وز بج ث للف سابقحي دم المت زت   نوق ي تمي ة الت ال البرمجي ن االعم دد م ع

  . علمية والتطبيقيةبأفكارها المتنوعة وبتضمنها فوائد
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ة   ) آحد ادنى ( دقيقة   ١٥وآان وقت المشارآة لكل متسابق       لعرض انتاجة البرمجي على لجن

آانت  و على اساس سبع فقرات من التقييم لكل عمل، ٧٠حيث حسمت الدرجة النهائية من التحكيم،  

ة  شؤون العلمي ة لل يس الجامع ساعد رئ سيد م ة ال ة برئاس ة التحكيمي   اللجن

  :وعضوية آل من) د أحمد علي موسى.م.أ(

 .معاون رئيس قسم هندسة السيطرة للشؤون العلمية... صالح مهدي القرعاوي . د.م.أ -١

 .مدير مرآز تقنية المعلومات واالتصاالت... مازن سمير علي .د -٢

 .معاون رئيس قسم هندسة البناء واالنشاءات للشؤون االدارية... محمد مصطفى .د -٣

 .قسم علوم الحاسبات/ ئيس فرع امنية البيانات ر... هالة بهجت .د -٤

 .مقرر قسم علوم الحاسبات... داليا نبيل .م.م -٥
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   السنوية االولىICTCوقائع مسابقة 
  "برمجة انظمة تقنية المعلومات واالتصاالت"في 

  

  :آلمة اللجنة التحضيرية
  "بتكار سعي متواصل نحو التميز واال...الجامعة التكنولوجية " ...شعار تحت 

ة   ت الجامع ب قام س القري ي االم ف

ى  ة الملتق ع منظم ال م ة باالحتف التكنولوجي

ا        / العراقي   ريم طلبته مشروع واعدون لتك

سابقة   ة م ة التكنولوجي يم الجامع وم تق والي

ICTC         ة  السنوية االولى في برمجة انظم

ة   صاالت برعاي ات واالت ة المعلوم تقني

سيد   دعم ال ي وب ى العراق ة الملتق منظم
  

 
ة  ة التكنولوجي يس الجامع ان الخزرجي.د.أ(رئ ة  ) قحط يس الجامع ساعد رئ سيد م راف ال وبأش

ة وتطوير       ،  )احمد على موسى   .د.م.أ(التكنولوجية   ذا المجال     صناعة  ال بهدف تنمي ا  في به   قطرن

ي   داع التقن ى االب شابة عل ات ال شجيع الطاق ز، ولت ا   العزي ى لطلبتن وم ملتق ذا الي ر ه ث يعتب ، حي

ززون                    الموهوب املهم المستقبل وليع ة ليبرمجون بأن ه التقني تهم في ا جمع ين من مختلف جامعاتن

  .مستوى تصنيع البرمجيات في بلدنا الحبيب

  ...آملين لجميع طلبتنا االعزاء التوفيق

  اللجنة التحضيرية

١٥/٥/٢٠٠٨  
ز تق           دير مرآ ة المعلومات واالتصاالت      وآانت اللجنة التحضيرية برئاسة م ني

  :وعضوية آل من) مازن سمير علي.د(

  .قسم علوم الحاسبات... باحث سارة يعقوب يوسف .م -١

 .مرآز تقنية المعلومات واالتصاالت... باحث رنا نجيب سلمان .م -٢

 .مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية... هندس ليث حسين م .م -٣

  .اعد رئيس الجامعة للشؤون العلميةمكتب مس... مهندس زينب محمد جواد  -٤
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   السنوية االولىICTCوقائع مسابقة 
  "برمجة انظمة تقنية المعلومات واالتصاالت"في 

  

  :بعض صور المسابقة

 

  برعاية منظمة الملتقى العراقي
  )واعدون ( 

 مشروع رعاية الطلبة المتفوقون
  

ام  صاالت اق ات واالت ة المعلوم ز تقني ي مرآ  ف
ة التكن ةالجامع سابقة . . .  ولوجي  ICTCم

ي  ى ف سنوية االول ة "ال ة تقني ة انظم برمج
 ."المعلومات واالتصاالت
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   السنوية االولىICTCوقائع مسابقة 
  " انظمة تقنية المعلومات واالتصاالتبرمجة"في 

  

  :الطلبة الفائزون
من لجنة التحكيمية للمسابقة    بعد ان قامت ال   

شتها  ل ٢٧مناق ن اص شروع م شروع ٣٣ م  م

مقدمة من طلبة الجامعة التكنولوجية، جامعة بغداد 

ث     سابقة، حي وائز الم وز بج صرة للف ة الب و جامع

ال البرمجي  ن االعم دد م سابقون ع دم المت ي ق ة الت

ة          د علمي تميزت بأفكارها المتنوعة وبتضمنها فوائ

ة دموا  .والتطبيقي ذين ق ة ال ار اسماء الطلب م اختي ت

ة        ة  المشاريع المتميزة، حيث توصي اللجن التحكيمي

ائزين،  شرة الف ة الع ى الطلب وائز عل نح الج   بم

  :وآما مبين ادناه

  :Laptop حاسبات محمولة يمنح الطلبة الثالثة االوائل المدرجة اسمائهم ادناه -أ
  المرحلة الثالثة  قسم علوم الحاسبات  الجامعة التكنولوجية   سامر عالء-١

  المرحلة الرابعة  قسم علوم الحاسبات  الجامعة التكنولوجية   طيف حاتم-٢

  المرحلة الثالثة  قسم علوم الحاسبات  جامعة البصرة   محمد عبدالواحد-٣

  

  :External Hardالمدرجة اسمائهم ادناه جهاز  يمنح بقية المتسابقين االوائل -ب
  المرحلة الرابعة  قسم علوم الحاسبات  الجامعة التكنولوجية   مصطفى ماجد-٤

  المرحلة الرابعة  قسم علوم الحاسبات  الجامعة التكنولوجية   سيف بشار-٥

  المرحلة الرابعة  قسم علوم الحاسبات  الجامعة التكنولوجية   رامي آمال-٦

  الرابعهالمرحلة   قسم علوم الحاسبات  الجامعة التكنولوجية   زهراء رعد-ي مهند عل -٧

  المرحلة الرابعة  هندسة برامجيات  الجامعة التكنولوجية  حيدر رشيد -٨

  المرحلة الرابعة  هندسة الحاسبات  بغدادجامعة   امامه رزاق -٩

  بعةالمرحلة الرا  الحاسباتقسم علوم   الجامعه التكنولوجيه  احمد خالد -١٠

  


