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 في الهندسة الكهربائية  ماجستير

 "Master in Electrical Engineering" 

 

  الكهربائيةنبذة مختصرة عن الدراسات العليا في قسم الهندسة  .1

سنتان، تدرس في   مدتها    (Master in Electrical Engineering)الدراسة في هذا االختصاص  

الكوادر الهندسية  إعدادالسنة األولى الكورسات والتي سيتم توضيحها الحقا. وهذه المواد تساهم في 

تلف فروع الهندسة المتعلقة بالموضوع المقترح والتي ترتبط و بقوة بمخالدقيقة  المواد الدراسية  لتغطية  

 . والقدرة والمكائن حاسباتالسيطرة و الوتصاالت  لكترونيك واإلالكهربائية كاإل

)القصير و الطويل   االستراتيجيو التصميم و التحليل  تخطيط  الكل من    الكهربائيةالهندسة  تغطي مناهج  

 وأنظمة الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة بأنواعها   الكهربائيةالقدرة  ( وطرق تصميم وتحليل شبكات  األمد

التي تدخل ضمن تطبيقات شبكات الطاقة الذكية  وأنظمة السيطرة والحاسبات االتصاالتوالمختلفة 

(Smart Grids) وفيما يتعلق بمناهج التنفيذ ستتضمن هذه المناهج طرق واليات التنفيذ لمشاريع .

الخاصة  اآللياتو    الصيانة واألساليبو ستتضمن مناهج  التشغيل و    التحتية في هذا المجال. كما   البني

. تغطى هذه المواد من قبل اساتذه متخصصين في هذا المجال بتوليد و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية

 وعلى المالك الدائم.

 الرؤية .2

على الصعيد التطبيقي واألكاديمي  الكهربائية الطاقةملف  إدارةفي سند محوري يكون االختصاص  أن

 الكوادر العلمية التخصصية والبحوث التطبيقية المتعلقة بهذا االختصاص. إعدادمن خالل 

 الرسالة  .3

على التطوير و النهوض بهذا الحقل   وقادرةالكهربائية  هندسة  الملف    إلدارةمالكات وطنية مؤهلة    إعداد

 الهندسي و الخدمي المهم.

 أهداف استحداث الدراسات العليا  .4

تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية ومتطورة لتواكب احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي  -1

 في اختصاص الهندسة الكهربائية سعيا للحصول على االعتماد البرامجي والمؤسساتي.

تطوير منهجية البحث العلمي في قسم الهندسة الكهربائية في جامعة الكوفة و توجيهها بإتجاه  -2

البحوث التطبيقية التي تتعامل مع مشاكل محلية و عالمية مرتبطة بقطاع الطاقة الكهربائية 

 والشبكات الذكية. 
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 .الكهربائية الهندسةتطبيق كافة المعارف النظرية والعملية والتقنيات الحديثة في مجال  -3

بمالكات علمية متقدمة قادرة على التدريس والبحث العلمي والعمل في قطاعات  المجتمعرفد  -4

  ومؤسسات الدولة المختلفة.

, والذي الكهربائيةتوفير فرص الدراسات العليا للطلبة من خريجي كلية الهندسة / قسم الهندسة   -5

 للقسم و الكلية. العمودييعتبر خطوة جيدة في االتجاه 

 

 الكهربائيةلمتطلبات االكاديمية لمنح شهادة الماجستير في قسم الهندسة ا .5

و  ن متطلبات منح شهادة الماجستير في القسم تكون على مرحلتين هما مرحلة الفصول الدراسيةا

  الرسالة وكاالتي: إعدادرحلة م

 أ. الفصول الدراسية:  

 الفصل الدراسي االول أوال: .

( وحدة لهذا 12اختيارية إضافة إلى المواضيع اإللزامية ليحقق ) مادة واحدةعلى الطالب اختيار 

 الفصل.

Units  

Tutorial 

Hrs. / 

Week 

Lecture 

Hrs. / 

week 

Subject No. 

2 2 2 Digital Design with HDLs  1 

2 
0 

2 
Advanced Digital Signal 

Processing  
2 

2 1 2 Advanced Power System Analysis 3 

3 0 3 Advance Engineering Mathematics 4 

2 0 2 Elective  5 

1 0 2 English Language 6 

12 16 Total  
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 ثانيا: الفصل الدراسي الثاني  

( وحدة لهذا 11ليحقق ) اإللزاميةالمواضيع  إلى إضافةاختيارية  مادة واحدةاختيار على الطالب 

 الفصل.

 

 ب. الرسالة: 

 . الكهربائيةب في اختصاصات الهندسة حسب الدروس التي درسها الطال الرسالةكون موضوع ي

 ج. العدد الكلي للوحدات وشهادة الخريج

 ( وحدة.12:  )األولالفصل 

 ( وحدة.11الفصل الثاني: )

 ( وحدات.13الة: )ــــــــالرس

 ( وحدة.36للوحدات: )العدد الكلي 

Units 
T 

Hrs/Week 

L 

Hrs/week Subject No. 

2 1 2 Advanced Integrated Circuits Design 1 

2 1 2 Smart Grid 2 

2 1 2 
Advanced Wireless 

communication systems 
3 

3 0 3 Advanced Control Systems 4 

2 0 2 Elective 5 

0 0 2 Research Methodology 6 

11 16 Total  


