
                                                                                          

 جامعة الكوفة 

 الهندسة /كلية 

 الكهرباء هندسة/ برنامج ماجستير 

 نبذة عن البرنامج  -1

يتضمن مرحلة الكورسات للسنة التحضيرية ومرحلة  الكهربائيةبرنامج دراسة الماجستير في قسم الهندسة 

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

دراسي يتضمن اجراء امتحانات  أسبوع لكل فصل 11فصلين دراسيين بواقع  تشملمرحلة السنة التحضيرية 

ينتهي  دراسية،نصف الكورس إضافة الى االختبارات الشهرية ومطالبة الطلبة بتقديم سمنارات علمية لكل مادة 

نهائية للدور األول بينما تجري امتحانات الدور الثاني لكال الفصلين في نهاية بأداء االمتحانات الفصل الدراسي 

المرحلة البحثية تكون . الدور األول للفصل الدراسي الثانين من انتهاء امتحانات السنة التحضيرية بعد شهري

 .لفترة سنة تقويمية واحدة قابلة للتمديد حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لغرض هندسة الكهرباءفي اختصاص  عاليةبمؤهالت اكاديمية بتكليف أساتذة  الكهربائيةيقوم قسم الهندسة 

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

   .من المصادر والدوريات الحديثة

 :البرنامجالهدف من 

بالنظر للتطور التكنولوجي وتداخل العلوم الهندسية مع بعضها لتلبية متطلبات الحياة المختلفة وحاجة بلدنا 

لذا أصبح . العزيز إلى تخصصات هندسية مؤهلة لمواكبة التطور العالمي السريع في فروع الهندسة الكهربائية

من الضروري استحداث دراسات عليا في كلية الهندسة تشمل تخصصات الهندسة الكهربائية  إلعداد الكوادر 

لية والجامعة في ربط الدراسات العليا يسعى البرنامج الى تعزيز دور الك .الهندسية المتخصصة في هذا المجال

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

إضافة إلى تأهيل المالكات العاملة في مجاالت الصناعة والتعليم  .الفنية ووضع المقترحات والضوابط لحلها

بلدنا العزيز يعاني من مشاكل جمة في قطاع الطاقة الكهربائية وهذه المشاكل تحتاج خصوصا و وأن . العالي

كوادر علمية مؤهلة لغرض دراستها و تقديم حلول عملية علمية تتناسب مع المتطلبات الخاصة و الظرف 

 . لوجيا الحديثةإضافة الى تعزيز الدور العلمي واالستشاري ألساتذة القسم من خالل مواكبة التكنو. الخاص للبلد

 

 

 



 :االقتصادية األهمية

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

 .اختصاص الهندسة الكهربائية سعيا للحصول على االعتماد البرامجي والمؤسساتي

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

 . التطبيقية التي تتعامل مع مشاكل محلية و عالمية مرتبطة بقطاع الطاقة الكهربائية والشبكات الذكية

 .الكهربائية تطبيق كافة المعارف النظرية والعملية والتقنيات الحديثة في مجال الهندسة -3

رفد المجتمع بمالكات علمية متقدمة قادرة على التدريس والبحث العلمي والعمل في قطاعات ومؤسسات  -4

  .الدولة المختلفة

والذي يعتبر ، قسم الهندسة الكهربائية/ توفير فرص الدراسات العليا للطلبة من خريجي كلية الهندسة  -1

 .ةخطوة جيدة في االتجاه العمودي للقسم و الكلي

 

 معلومات عن البرنامج -2

 الهندسة الكلية 

 هندسة الكهرباء القسم

اسم 

 البرنامج

 هندسة الكهرباء

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 12)الفصل األول 

 (ساعة 11)الفصل الثاني 

 (ساعة 63)عدد الساعات الكلي 

 

 شروط القبول -6

 .سنة( 44)عمر المتقدم لدراسة الماجستير عن  دال يزيان  -
او ان يكون ناجحا من الربع االول لشهادة %( 51)معدل المتقدم لدراسة الماجستير عن  لال يقان   -

 .البكالوريوس
يشترط في المتقدم لدراسة الماجستير من الموظفين ان تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد حصوله  -

 .شهادةعلى اخر 
والتأكد من سالمته البدنية والعقلية  للدراسة،ان يجتاز المتقدم المقابلة التي يجريها القسم العلمي لتحديد أهليته  -

يعتبر اجتياز المقابلة شرطا للقبول على ان ال توضع )يتناسب مع االختصاص المتقدم اليه    والنفسية وبما 
 (.لها أية درجة



 القبول،، ولكافة قنوات %(14)يشترط في المتقدم المشاركة في امتحان القبول والنجاح بدرجة ال تقل عن  -
 .التفاهممذكرات  ويستثنى من ذلك المتقدمون للقبول على قناة قبول موظفي الدولة وفق

 :االتيةيتم احتساب معدل اساس المفاضلة للمتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستير وفق المعادلة  -
 %34* درجة امتحان القبول % + 04* المعدل = المفاضلة  معدل اساس

 
  :االكاديميةالمتطلبات  -4

والهندسة  الكهربائية الهندسة قبل في هذا االختصاص حملة شهادة البكالوريوس في اختصاصي  

األلكترونية وهندسة االتصاالت وهندسة األلكترونية واالتصاالت و هندسة السيطرة و هندسة الحاسبات 

و هندسة القدرة الكهربائية والمكائن من خريجي الجامعات العراقية أو الجامعات العربية أو العالمية 

 .الرصينة المعترف بها

 

 خطة الدراسية ال -5

 

 :الفصول الدراسية. أ

 الفصل الدراسي االول :أوال .

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

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  

  

 

 

 



 الفصل الدراسي الثاني: ثانيا    

 .وحدة لهذا الفصل( 11)اختيارية إضافة إلى المواضيع اإللزامية ليحقق  مادة واحدةعلى الطالب اختيار 

 

Electives term subjects: 

1- Nano Electronics and Emerging Technologies  

2- Advanced Microprocessor 

3- Renewable Energy Resources  

4- Electrical power system operation and management  

5- Advanced computer Architecture 

6- Computer Networks 

7- Advanced Power Electronics 

8- Internet of Things (IoT) 

9- Optoelectronics  

10- Fiber-Optic Communications  

11- Advanced Power Electronics  

12- Wireless Sensor Network 

13- Microwave Engineering 

14- Artificial Intelligence 

15- Modeling and Simulation Tools 

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  


