
                                                                                          

 جامعة الكوفة 

 الهندسة /كلية 

 الكترونيك واتصاالت هندسة/ برنامج ماجستير 

 نبذة عن البرنامج  -1

برنامج دراسة الماجستير في قسم الهندسة االلكترونية واالتصاالت يتضمن مرحلة الكورسات للسنة التحضيرية ومرحلة البحث 

 . وكتابة الرسالة حسب النظام المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

دراسي يتضمن اجراء امتحانات نصف الكورس  كل فصلأسبوع ل 11فصلين دراسيين بواقع  تشملمرحلة السنة التحضيرية 

بأداء االمتحانات الفصل الدراسي ينتهي  دراسية،إضافة الى االختبارات الشهرية ومطالبة الطلبة بتقديم سمنارات علمية لكل مادة 

نهائية للدور األول بينما تجري امتحانات الدور الثاني لكال الفصلين في نهاية السنة التحضيرية بعد شهرين من انتهاء امتحانات 

المرحلة البحثية تكون لفترة سنة تقويمية واحدة قابلة للتمديد حسب تعليمات وزارة التعليم . الدور األول للفصل الدراسي الثاني

 .ميالعالي والبحث العل

في اختصاص االلكترونيك واالتصاالت لغرض  عاليةبمؤهالت اكاديمية يقوم قسم الهندسة االلكترونية واالتصاالت بتكليف أساتذة 

من المصادر توفير األجهزة والمعدات المختبرية وأدوات البحث العلمي  علىإدارة برنامج دراسة الماجستير في القسم عالوة 

   .والدوريات الحديثة

 :البرنامجالهدف من 

لمواكبة التطور العلمي واعدادهم  في الهندسة اإللكترونية واالتصاالتباحثين اكفاء تهيئة متخصصين ويهدف البرنامج الى 

إضافة الى تعزيز الدور العلمي واالستشاري  التخصص،ضمن هذا للمشاركة في عملية دفع عجلة التقدم في مجال الصناعة 

يسعى البرنامج الى تعزيز دور الكلية والجامعة في ربط الدراسات العليا . ل مواكبة التكنولوجيا الحديثةألساتذة القسم من خال

بالحاجات المرحلية والمستقبلية لخطط التنمية المجتمعية ووضع الحلول العلمية والتطبيقية المناسبة للمشكالت الفنية ووضع 

 .المقترحات والضوابط لحلها

 

 :االقتصادية األهمية

الهندسة اإللكترونية واالتصاالت وتوفير الكوادر الهندسية المؤهلة لتقديم االستشارات تلبية حاجة سوق العمل في مجال  

 .الهندسية لمؤسسات القطاع العام والخاص اعتمادا على البحث العلمي الرصين وطرق التعليم الحديثة

 

 

 

 



 معلومات عن البرنامج -2

 الهندسة الكلية 

 االتصاالتوااللكترونيك  القسم

اسم 

 البرنامج

 هندسة الكترونيك واتصاالت

الدرجة 

 العلمية

 ماجستير

أهداف 

 البرنامج

 .تطوير مهارات البحث العلمي للطلبة -

 تطوير مهارات تقنية عالية في مجال االتصاالت وتصميم الدوائر االلكترونية -

عدد 

الساعات 

المعتمدة 

في 

 البرنامج

 (ساعة 11)األول الفصل 

 (ساعة 11)الفصل الثاني 

 (ساعة 22)عدد الساعات الكلي 

 

 شروط القبول -3

 .سنة (14) عن الماجستير لدراسة المتقدم عمر ديزي ال ان -
 .البكالوريوس لشهادة االول الربع من ناجحا يكون ان او %(51) عن الماجستير لدراسة المتقدم معدل ليق ال  ان -
 .شهادة اخر على حصوله بعد سنتين لمدة فعلية وظيفية خدمة لديه تكون ان الموظفين من الماجستير لدراسة المتقدم في يشترط -
    وبما والنفسية والعقلية البدنية سالمته من والتأكد للدراسة، أهليته لتحديد العلمي القسم يجريها التي المقابلة المتقدم يجتاز ان -

 (.درجة أية لها توضع ال ان على للقبول شرطا المقابلة اجتياز يعتبر) اليه المتقدم االختصاص مع يتناسب
 ذلك من ويستثنى القبول، قنوات ولكافة ،%(14) عن تقل ال بدرجة والنجاح القبول امتحان في المشاركة المتقدم في يشترط -

 .تفاهمال مذكرات وفق الدولة موظفي قبول قناة على للقبول المتقدمون
 :االتية المعادلة وفق والماجستير العالي الدبلوم لدراسة للمتقدم المفاضلة اساس معدل احتساب يتم -

 %34 * القبول امتحان درجة + %04 * المعدل = المفاضلة اساس معدل
 

  :االكاديميةالمتطلبات  -1

 بكالوريوس هندسة الكترونيك واتصاالت -

 بكالوريوس هندسة كهربائية -

 هندسة الكترونيةبكالوريوس  -

 بكالوريوس هندسة اتصاالت -

 

 خطة الدراسية ال -1

Table core courses 

Credit 

hours 

Pre-requisite course Course title Course code 

2 Math I, II, III Advanced Mathematics -- 

2 Principles of Digital 

Communications, Signals and 

Systems 

Advanced Digital Communications -- 

2 Computational Structure Advanced Embedded Systems -- 

2 Electronics I, II  Advanced Power Electronics -- 



2 Principles of Computer Networks  Advanced Computer Networks -- 

2 Principles of Mobile 

Communications, Principles of 

Digital Communications 

Mobile Communication Systems -- 

2 Optical Signals and Systems, 

Electronic Physics 

Advanced Optoelectronics -- 

2 Principles of Control Engineering, 

Signals and Systems, MATLAB 

programming 

Digital Control Systems -- 

2 Signals and Systems Digital Signal Processing -- 

2 Microelectronic Devices and 

Circuits, Integrated Circuits and 

Application. 

Advanced Microelectronics -- 

2  Elective Course I -- 

2  Elective Course II  

-- Academic Writing Skills, Research 

and Creative Thinking 

Research Methodology  -- 

-- English Language I, II, III, IV English Language -- 

24  Total 

Table elective courses 

Credit hours Course title Course code 

2 High Speed RF Systems -- 

2 Modelling of Electronic and 

Communication Systems 

-- 

2 Optical Communication Systems   -- 

2 Cloud Computing -- 

2 Multimedia -- 

2 Communication Security -- 

2 Digital Image Processing -- 

2 Wireless Sensors Network -- 

2 Microwave Engineering -- 

2 Engineering Applications of Machine 

Learning 

-- 

 

 



Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Third semester, 

one calendar year 

(can be extended)  

-- Thesis 12 12 

Total                                                                                                                                                  12 

 

 

 :الخطة الدراسية 

 مقررات المستوى االول 

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

 2  اجباري -- رياضيات متقدمة

اتصاالت رقمية 

 متقدمة
 2  اجباري --

أنظمة مدمجة 

 متقدمة
 2  اجباري --

الكترونيات القدرة 

 المتقدمة
 2  اجباري --

شبكات حاسوب 

 متقدمة
 2  اجباري --

 2  اختياري -- *مادة اختيارية

 2  اجباري -- اللغة االنكليزية

 11                                                                                                                                          المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

انظمة االتصاالت 

 المتنقلة

 2  اجباري --

الكترونيات ضوئية 

 متقدمة
 2  اجباري --

أنظمة السيطرة 

 الرقمية
 2  اجباري --

معالجة اإلشارة 

 الرقمية
 2  اجباري --

اإللكترونيات الدقيقة 

 المتقدمة
 2  اجباري --

 2  اختياري -- *مادة اختيارية

 2  اجباري -- منهجية البحث

 11                                                                                                                                    المجموع



 الثالثمقررات المستوى 

رمز  اسم المقرر 

 المقرر

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري

واحدة سنة تقويمية : الرسالة

 قابلة للتمديد

 12 مقررات المستوى األول والثاني اجباري --

 12                                                                                                                         المجموع

 

 

 :االختياريةالمقررات *

 

 المعتمدةالساعات  اسم المقرر رمز المقرر

 2 أنظمة الترددات الالسلكية عالية السرعة --

 2 نمذجة األنظمة اإللكترونية واالتصاالت --

 2 أنظمة االتصاالت البصرية --

 2 حوسبة سحابية --

 2 الوسائط المتعددة --

 2 أمن االتصاالت --

 2 معالجة الصور الرقمية --

 2 الالسلكية تحسساتشبكة الم --

 2 الميكروويفهندسة  --

 2 لتعلم اآلليالتطبيقات الهندسية ل --

 


