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  (Master of EET) ةــة الكهربائيــــات الهندســتقنيعلوم في ير ـماجستم البرنامج: ـاس

 أهداف البرنامجأوال": 

ربط الجامعة بقطاعات  الحديثة و تهيئة كوادر عليا متخصصة في تقنيات الهندسة الكهربائيةل البرنامج هدفي
 على:ين ، ويؤهل الخريجالعمل الصناعية والفنية من خالل البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة 

 العلمية والفنية وحل المعضالت في حقل العمل ضمن مجال تخصصهم. االستشاراتتقديم  .1
 .تخصصهم مجاالت في كقادة مبه واالعتراف مهنيا لتقدماالتميز و .2

   .ومبتكرة خالقة قبطر المجتمعالعمل و احتياجات لتلبية عمليةالالعلمية و خبراتهم تطبيق  .3
خبرات علمية وعملية  التي تتطلب ومراكز األبحاث القطاعات الحكومية والخاصة مختلف العمل في .4

 .متميزة في القيادة وادارة الوقت مهاراتعالية و
 مهارات المكتسبة من خاللالمعارف والتطوير وللتعلم مدى الحياة  الضرورية تمييز الحاجة .5

 .ومواصلة الدراسات العليا الدورات المتخصصةب المشاركة

 ادةـالشه أســمثانيا": 

 (MSc in Electrical Engineering Technologies) لوم في تقنيات الهندسة الكهربائيةع منح شهادة ماجستيرت
 وحدة دراسية 36رسالة بمجوع الدراسية وال قرراتمالمن  للمشترك الذين يجتاز بنجاح متطلبات البرنامج

 .%70وبمعدل تخرج ال يقل عن 

 المدخالت )الخلفية العلمية للمتقدمين(ثالثا": 

بكالوريوس القدرة الكهربائية، تقنيات الخريجين من حملة شهادة البكالوريوس في هندسة  البرنامجيقبل 
 .األتصاالت ,وبكالوريوس تقنيات هرباء هندسة ك

 لبرنامجل التعليمية مخرجاتالرابعا": 

 قادرا على: من برنامج الماجستير في تقنيات الهندسة الكهربائية خرجمتال سيكون الطالب 

 .نشر النتائج في المجالت العلمية الرصينةاجراء الدراسات والبحوث ضمن مجال تخصصه و .1
 األتصاالت، تقنيات  القدرة الكهربائية،  تالعمل بتميز كمهندس كهرباء محترف في مجاال .2
 خالل من ذات الصلة بالتخصص الكهربائية الهندسة نظم مشاكل مختلف وحل وصياغة تحديد .3

 .لمتقدمةاو الحديثة الهندسية التقنياتاألدوات و االستفادة من
 .القرارات واتخاذ البيانات وتفسير تحليل وكذلك التجارب، وإجراء ميمتص .4
 .الكهربائية الهندسة تمجاال في المعاصرة القضايا خالل فهم من المعرفة كتسابأ .5
تصميم األنظمة والمكونات والعمليات لتلبية ل والعلمية والرياضية المتقدمة الهندسيةتطبيق المعرفة  .6

 وبما يتالئم مع ظروف العمل المختلفة. اإلحتياجات المطلوبة
 ل.فعا بشكل والتواصل وأخالقية مهنية بطريقة العمل قيفر لة ضمناعالمشاركة الف .7
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 ة الدراســـةدـــمخامسا": 

قابلة للتمديد لفصل دراسي واحد عند حاجة الطالب مدة دراسة الماجستير سنتان )اربعة فصول دراسية( 
 .الضرورية لذلك وبعد استحصال الموافقات االصولية الالزمة

 هيكـل الدراسـي للبرنامـجالسادسا": 

 ( موزعة كالتالي:Credit-Hoursمعتمدة  ساعةوحدة دراسية ) 36من الماجستير  تكون برنامجي

 12 لتقنيات الهندسة الكهربائية وحدة دراسية للمقررات األساسية (EET Core Courses)  تنفذ خالل

 .من السنة األولى )التحضيرية( الفصل الدراسي األول
 12 األختيارية لمقرراتوحدات من ا 6األساسية و وحدات من المقررات  6تشمل  وحدة دراسية 

من السنة  تنفذ خالل الفصل الدراسي الثاني (EET Elective Courses) لتقنيات الهندسة الكهربائية

 .األولى )التحضيرية(
 12 وحدة دراسية مخصصة لرسالة الماجستير (Master's Thesis)  تنفذ خالل الفصلين الدراسيين

 .)البحثية( السنة الثانيةثاني من وال األول

  توزع المقررات الدراسية على الفصلين في السنة االولى )التحضيرية( حسب التالي:

 (First Semester) لل األوــالفص

 (Course) قررلمــــســـم اا
الـــرمز 

(Code) 

 (Hours) الساعات
  الوحدات

(Units) 
نظــري 

(Theo.) 
عملــي 

(Prac.) 

 ينــة للمهندســالتطبيقيرياضيات ال
Applied Mathematics for Engineers 

EET605 3 - 3 

 ائن الكهربائيةـدم للمكـالتحليل المتق
Advanced Analysis of Electrical Machines 

EET610 2 2 3 

 الرقميــة اإلشارةعالجــة م
Digital Signal Processing 

EET 36 0 2 2 3 

 التحكـم المتقدمـــة مــةنظـأ
Advanced Control Systems 

EET 56 0 2 2 3 

 1/اللغة األنكليزية لألغراض األكاديمية
English Language for Academic Purposes/1 

EET601 2 - - 

مجمـــوعال  11 6 12 
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 (Second Semester) ثانيالفصل ال

 (Course) قررلمــســـــم اا
الـــرمز 

(Code) 

 (Hours) الساعات
  الوحدات

(Units) 
نظــري 

(Theo.) 
عملــي 

(Prac.) 

 ألنظمــة القــــدرةالتحليل المتقـدم 
Advanced Power Systems Analysis 

EET611 2 - 2 

 األتصاالت الرقميـة
Digital Communications 

EET 136  2 - 2 

 الذكاء األصطناعي في تصميم أنظمة التحكم
Artificial Intelligence in Control System Design 

EET 516  2 - 2 

 قررات مختارة من القائمة )أ( او )ب( او )ج(مثالث 
Three Selected Courses From  

List (A) or (B) or (C) 

EET--- 2 - 2 

EET--- 2 - 2 

EET--- 2 - 2 

 2/اللغة األنكليزية لألغراض األكاديمية
English Language for Academic Purposes/2 

EET602 2 - - 

مجمـــوعال  14  12 

 . %60*  درجة النجاح لكل مقرر ال تقل عن 

 .%60 ( على ان ال تقل درجة الطالب عنPass*  نتيجة مقررات اللغة األنكليزية تكون مستوفي )

 تقنيات( تشمل مسارات واعدة في التالية من القوائم أ، ب، ج) في الهندسة الكهربائية * المقررات المختارة
لتلبي رغبة الطالب في تحديد  واسيب على التواليأللكترونيات، السيطرة والحوا األتصاالت القدرة،

 الدقيق والتميز فيها. موضوع الرسالة
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 A) Elective Courses in Power Technologies   أ( المقررات األختيارية في تقنيات القدرة

 (Elective Course) قرر األختياريلمــســـــم اا
الـــرمز 

(Code) 

 (Hours) الساعات
  الوحدات

(Units) 
نظــري 

(Theo.) 
عملــي 

(Prac.) 

 الطاقة المتجددة أنظمة
Renewable Energy Systems 

EET612 2 - 2 

 مواضيع مختارة في انظمة القدرة
Special Topics in Power Systems 

EET 136  2 - 2 

 ةسوقات الكهربائية المتقدممال
Advanced Electrical Drives 

EET 16 4 2 - 2 

 انظمة القدرةأعتمادية 
Reliability of Power Systems 

EET 16 5 2 - 2 

 انظمة القدرة حماية
Protection of Power Systems 

EET 16 6 2 - 2 

 لمكائن الكهربائيةمواضيع مختارة في ا
Special Topics in Electrical Machines 

EET 16 7 2 - 2 

 الديناميكيات والتحكم في أنظمة القدرة
Dynamics and Control of Power Systems  

EET 186  2 - 2 

 مواضيع مختارة في هندسة الضغط العالي
Special Topics in High Voltage Engineering 

EET 196  2 - 2 

 مواضيع مختارة في تحويالت القدرة
Special Topics in Power Conversion 

EET 206  2 - 2 

 المكائن الكهربائية الخاصة
Special Electrical Machines 

EET 26 1 2 - 2 

 مواضيع مختارة في الكترونيات القدرة
Special Topics in Power Electronics 

EET 26 2 2 - 2 
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ب( المقررات األختيارية في تقنيات األتصاالت 
   واأللكترونيات

B) Elective Courses in Communications 
and Electronics Technologies 

 (Elective Course) قرر األختياريلمــســـــم اا
الـــرمز 

(Code) 

 (Hours) الساعات
  الوحدات

(Units) 
نظــري 

(Theo.) 
عملــي 

(Prac.) 

 األتصاالت الالسلكية والنقالة
Wireless and Mobile Communications 

EET 236  2 - 2 

 األتصاالت مواضيع مختارة في
Special Topics in Communications 

EET 336  2 - 2 

 ضوئيةاألتصاالت ال
Optical Communications 

EET 36 4 2 - 2 

 تصاالت الشبكة الذكيةأ
Smart Grid Communications 

EET 36 5 2 - 2 

 األتصاالت الفوضوية
Chaotic Communications 

EET 36 6 2 - 2 

 نقل البيانات الرقمية
Digital Data Transmission 

EET 36 7 2 - 2 

 تقنيات الوصول المتعدد
Multiple Access Technologies  

EET 836  2 - 2 

 الدوائر األلكترونية المتقدمة
Advanced Electronic Circuits 

EET 936  2 - 2 

 المايكرويةدوائر الموجات تصميم 
Microwave Circuits Design 

EET 046  2 - 2 

 نظمة الرادار الحديثةا
Modern Radar Systems 

EET 46 1 2 - 2 

 األنظمة الميكاترونية
Mechatronics Systems 

EET 46 2 2 - 2 

 كترونياتلمواضيع مختارة في األ
Special Topics in Electronics 

EET 46 3 2 - 2 
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 C) Elective Courses in Control and   األختيارية في تقنيات السيطرة والحاسباتج( المقررات 
Computer Technologies 

 (Elective Course) قرر األختياريلمــســـــم اا
الـــرمز 

(Code) 

 (Hours) الساعات
  الوحدات

(Units) 
نظــري 

(Theo.) 
عملــي 

(Prac.) 

  والمسيطرات المتقدمةالمعالجات الدقيقة 
Advanced Microprocessors & Microcontrollers 

EET 256  2 - 2 

 تحكممواضيع مختارة في انظمة ال
Special Topics in Control Systems 

EET 356  2 - 2 

 معالجة األنظمة رقميا"
Digital Systems Processing 

EET 56 4 2 - 2 

 النمذجة والتحكم ألنظمة الروبوتات
Modeling and Control of Robotic Systems 

EET 56 5 2 - 2 

 أنظمة التحكم المتكيفة
Adaptive Control Systems 

EET 56 6 2 - 2 

 الشبكات الكهرومغناطيسية والعصبية
Cybernetics and Neural Networks 

EET 56 7 2 - 2 

 نظمة الخطيةاأل
Linear Systems  

EET 856  2 - 2 

 خطيةاألنظمة الغير 
Nonlinear Systems 

EET 956  2 - 2 

 شبكات الحاسوب المتقدمة
Advanced Computer Networks 

EET 066  2 - 2 

 طرق العدديةال
Numerical Methods 

EET 66 1 2 - 2 

 السيطرة ذات الزمن الحقيقي
Real Time Control 

EET 66 2 2 - 2 

 نظم التحكم بالحاسوب
Computer Control Systems 

EET 66 3 2 - 2 
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 سابعا": مواد المفاضلة في األمتحان التنافسي للقبول في البرنامـج

  (Subject)  ادةـــــالم ت

 Power System Analysis تحليل انظمــة القـــدرة 1

 Electrical Machines المكائن الكهربائيــــــة 2

 Digital Communications األتصاالت الرقميـــــة 3

 Electronic Circuits األلكترونيـــــةالدوائر  4

 Control System Analysis تحليل أنظمة السيطرة 5

   

 المرافق الدراسيةثامنا": 

برنامج الالزمة لتنفيذ  تتوفر في الكلية التقنية الهندسية/بصرة مجموعة ممتازة من المرافق الدراسية
في تقنيات الهندسة الكهربائية وتشمل على مجموعة من المختبرات العلمية والقاعات الدراسية  الماجستير

 اضافة الى المكتبة العلمية التي تضم قاعة كبيرة لخدمات البحث عبر األنترنت.

 أ( المختبرات العلمية

  ختبــــرالم ت

  الدوائر والقياسات الكهربائية تحليلمختبر  1

  الكهربائيــــــة المكائنمختبر  2

  مختبر السيطرة على المكائن بالتقنيات الرقمية 3

  مختبر محاكاة المكائن الخاصة والسيطرة 4

  مختبر الدوائر األلكترونية 5

  مختبر األلكترونيك الرقمي والمعالج الدقيق 6

  مختبر تكنلوجيا الكهرباء 7

  مختبر الحاسوب 8

  واأللكترونيةالورشة الكهربائية  9

 

 ب( القاعات الدراسية

  القاعــــة ت

  طالب( 30قاعة الدراسات العليا في عمادة الكلية التقنية الهندسية/بصرة ) سعة  1

  طالب( 30قاعة الدراسات العليا في مجمع االقسام العلمية ) سعة  2
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 تاسعا": الكادر التدريسي

 االختصاص الدقيق االختصاص العام اللقب العلمي الشهادة   االســـــم ت

 سيطرة وحاسبات هندسة كهربائية استاذ مساعد دكتوراه عالء عبدالوهاب حسن 1

 قدرة كهربائية هندسة كهربائية استاذ مساعد دكتوراه باقر تركي عطية 2

 اتصاالت هندسة كهربائية استاذ مساعد دكتوراه وليد عبدالجليل عواد 3

 سيطرة وحاسبات هندسة كهربائية استاذ مساعد ماجستير عبدالقادرصباح سليم  4

 استاذ مساعد دكتوراه محمد جوار كحامي 5
هندسة كهربائية و  

 الكترونية
 حاسبات

 طاقة متجددة علوم فيزياء استاذ دكتوراه عقيل يوسف هاشم 6

 

 

 2019-2018للعام الدراسي  خطة القبول 

 

 خاص 3و               عام       3مقاعد          6


