
                                                                                           

  جامعة الكوفة  

  والرياضيات علوم الحاسوب/كلية 

  الدكتوراهبرنامج 

 نبذة عن البرنامج   - ١

 الدكتوراه   بقبول طالب في البداية نقدم نبذة عن الدراسات العليا في قسم علوم الحاسوب. لقد بدأ قسم علوم الحاسوب  
. ويعتمد القبول في الدراسات العليا على إحتياجات البلد وتوجهات القسم ٢٠١٩في إختصاص علوم الحاسبات عام 

اعتمد   .العلمية الذي  الرصين  العلمي  النهج  على  وإلسناد    تهوبناء  الموقرة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 
هذه الدراسة   تم فتحالجامعات العراقية بالكفاءات من خالل إكمال التأهيل األكاديمي لهذه الشريحة العلمية المتقدمة  

 في جامعتنا. 

  الهدف من البرنامج 

البحثية واألكاديمية في  مجال علوم الحا خاصة بعد    ،سوب وتكنولوجيا المعلومات سد النقص الكبير في الكوادر 
التوسع في الدراسات العليا وتوجه البلد نحو اإلستفادة من التقدم العالمي الكبير واالمتسارع في علوم الحاسوب لخدمة 

 مؤسسات الدولة واإلرتقاء ببلدنا العزيز إلى مصاف الدول المتقدمة.

  أالهمية االقتصادية 

قبول   قناتيتم  لمكاسب   ةقناي نفقة عامة و  الطالب عن طريق  النفقة الخاصة وهذا مكسب مادي للجامعة يضاف 
 تطوير البحث العلمي. 

 معلومات عن البرنامج  - ٢

  علوم الحاسوب والرياضيات   الكلية 
  علوم الحاسوب   القسم

  الدكتوراه  اسم البرنامج
    الدرجة العلمية

 ، البحثية واألكاديمية في  مجال علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات سد النقص الكبير في الكوادر    أهداف البرنامج
الكبير   العالمي  التقدم  من  اإلستفادة  نحو  البلد  وتوجه  العليا  الدراسات  في  التوسع  بعد  خاصة 
واالمتسارع في علوم الحاسوب لخدمة مؤسسات الدولة واإلرتقاء ببلدنا العزيز إلى مصاف الدول 

  المتقدمة.
الساعات  عدد 

المعتمدة في 
  البرنامج

  

  



  شروط القبول  - ٣

    الماجستيرأن يكون حاصالً على درجة  - المتطلبات االكاديمية :

 خطة الدراسية ال - ٤

Table core courses 

Credit hours Pre-requisite course Course title Course code 

    Advanced Signal Processing    

    
Simulation & Modelling using 4G 
Languages  

  

    Advanced Artificial Intelligence   

    Advanced Computer Networks   

    Cloud Computing    

    Advanced Data Mining   

    Big Data Analysis and Management   

    Software Engineering   

    Advanced Computer Security    

    Protocol Security   

    Research Methodology   

    Academic Skills    

  

Table elective courses  

Credit hours Pre-requisite course Course title Course code 

    Applied Mathematics     

    Parallel Processing     

    Advanced Deep Learning    

    Image Processing and Computer Vision   

    
Advanced Topics in Language 
Processing 

  

    Advanced Algorithms    

 

 



Table Suggested courses plan for Research track 

Semester Course code Course title  Credit hours Total 
Level 1     
Level2     
Total 

 

Table Suggested courses plan for Coursework track 

Semester Course code Course title  Credit hours Total 
Level 1     
Level2     
Total 

 

  :الخطة الدراسية 

  مقررات المستوى االول 
  عدد الوحدات   المتطلبات السابقة    اجباري او اختياري   رمز المقرر   اسم المقرر 

  ٣    اجباري     اإلشارة المتقدم معالجة  
  ٣    اجباري     المتقدم  تنقيب البيانات 

  ٣    اجباري     المتقدم  أمنية الحاسوب 
  ٣    اجباري     شبكات الحاسوب المتقدمة 

  ٢    اجباري     منهج بحث  
  ٢    اختياري     الرياضيات التطبيقية 

  ٢    اختياري     المعالجة المتوازية 
  ٢    اختياري     المتقدم  التعلم العميق 
  ٢    اجباري     ١- وكتابة البحوث  لغة انكليزية 

  ١٨: المجموع
  

  

  مقررات المستوى االول 
  عدد الوحدات   المتطلبات السابقة    اجباري او اختياري   رمز المقرر   اسم المقرر 
محاكاة بلغات الجيل  النمذجة وال

  الرابع 
  ٣    اجباري   

  ٣    اجباري     تحليل وادارة البيانات الكبيرة 
  ٣    اجباري     البروتوكوالت أمنية 

  ٣    اجباري     المتقدم الذكاء الصناعي 
  ٢    اجباري       الحوسبة السحابية

معالجة الصور والرؤية  
  بالحاسوب 

  ٢    اختياري   

مواضيع متقدمة في معالجة  
  اللغات 

  ٢    اختياري   

  ٢    اختياري     الخوارزميات المتقدمة 
  ٢    اجباري     ٢- وكتابة البحوث  لغة انكليزية 

  ١٨: المجموع
  



  

   الرابعمقررات المستوى 
  عدد الوحدات   المتطلبات السابقة    اجباري او اختياري   رمز المقرر   اسم المقرر 

          الرسالة 
  المجموع

 

 :المقررات االختيارية 

  

  الساعات المعتمدة   اسم المقرر  رمز المقرر   م
        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ماجستير البرنامج 

 نبذة عن البرنامج   - ٥

الحاسوب بمنح شهادة الماجستير في البداية نقدم نبذة عن الدراسات العليا في قسم علوم الحاسوب. لقد بدأ قسم علوم  
وأنجز دراسات بحثية رائدة في مجاالت تطبيقية مختلفة من خالل هذه   ٢٠١٤في إختصاص علوم الحاسبات عام  

 .الدراسة. ويعتمد القبول في الدراسات العليا على إحتياجات البلد وتوجهات القسم العلمية

الذي اعتمدته الرصين  العلمي  النهج  الجامعات   وزارة  وبناء على  الموقرة وإلسناد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
 هذه الدراسة في جامعتنا.   تم فتحالعراقية بالكفاءات من خالل إكمال التأهيل األكاديمي لهذه الشريحة العلمية المتقدمة  

  الهدف من البرنامج 

خاصة بعد    ،الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات سد النقص الكبير في الكوادر البحثية واألكاديمية في  مجال علوم  
التوسع في الدراسات العليا وتوجه البلد نحو اإلستفادة من التقدم العالمي الكبير واالمتسارع في علوم الحاسوب لخدمة 

  مؤسسات الدولة واإلرتقاء ببلدنا العزيز إلى مصاف الدول المتقدمة.

والجامعات األخرى  إلى    وفةك الحركة البحث العلمي في جامعة  حاجة المؤسسات العلمية واألكاديمية في البلد و 
 هذة الفئة الفاعلة علمياً في  مجال علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. 

  أالهمية االقتصادية 

قبول   نفقة عامة و  يتم  لمكاسب   ةقناالطالب عن طريق قناتي  الخاصة وهذا مكسب مادي للجامعة يضاف  النفقة 
 تطوير البحث العلمي. 

 معلومات عن البرنامج  - ٦

  علوم الحاسوب والرياضيات   الكلية 
  علوم الحاسوب   القسم

  الماجستير   اسم البرنامج
    الدرجة العلمية

 ، واألكاديمية في  مجال علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات سد النقص الكبير في الكوادر البحثية    أهداف البرنامج
الكبير   العالمي  التقدم  من  اإلستفادة  نحو  البلد  وتوجه  العليا  الدراسات  في  التوسع  بعد  خاصة 
واالمتسارع في علوم الحاسوب لخدمة مؤسسات الدولة واإلرتقاء ببلدنا العزيز إلى مصاف الدول 

  المتقدمة.
الساعات  عدد 

المعتمدة في 
  البرنامج

  

  

  شروط القبول  - ٧

    أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس - المتطلبات االكاديمية :



 خطة الدراسية ال - ٨

Table core courses 

Credit hours Pre-requisite course Course title Course code 

    Signal Processing    

    Simulation & Modelling     

    Computer Security   

    Algorithms   

    Research Methodology   

    Image Processing   

    Artificial Intelligence   

    Computer Networks   

    Parallel Processing    

    Academic Skills    

    Computer Vision   

  

Table elective courses  

Credit hours Pre-requisite course Course title Course code 

    Data Mining    

    Natural Language Processing   

    Software Engineering   

    
Application of Natural Language 
Processing 

  

    Deep Learning    

       

Table Suggested courses plan for Research track 

Semester Course code Course title  Credit hours Total 
Level 1     
Level2     
Total 

 

Table Suggested courses plan for Coursework track 



Semester Course code Course title  Credit hours Total 
Level 1     
Level2     
Total 

 

  :الخطة الدراسية 

  مقررات المستوى االول 
  عدد الوحدات   المتطلبات السابقة    اجباري او اختياري   رمز المقرر   اسم المقرر 

  ٢    اجباري     معالجة اإلشارة الرقمية 
  ٢    اختياري       تنقيب البيانات 

  ٢    اختياري     معالجة اللغات الطبيعية 
  ٢    اجباري        أمنية الحاسوب 

  ٠    اجباري     منهج بحث  
  ٢    اجباري     معالجة الصور الرقمية 

  ٢    اجباري     شبكات الحاسوب   
  ٠    اجباري         ١ ةلغة انكليزي

  ٢    اجباري     معالجة متوازية   
  ١٢: المجموع

 

  

    الثانيمقررات المستوى 
  عدد الوحدات   المتطلبات السابقة    اجباري او اختياري   رمز المقرر   اسم المقرر 
  ٢    اجباري     محاكاة  النمذجة وال

  ٢    اختياري     هندسة البرامجيات 
  ٢    اختياري       اللغات الطبيعية تطبيقات معالجة 
  ٢    اجباري     الخوارزميات    

  ٢    اجباري          االصطناعي الذكاء 
  ٢    اجباري     الرؤية بالحاسوب   

  ٢    اختياري     التعلم العميق   
  ٢    اختياري     القياسات الحيوية 

  ٠    اجباري        ٢لغة انكليزية 
  ١٢: المجموع

  

  

   الرابعمقررات المستوى 
  عدد الوحدات   المتطلبات السابقة    اجباري او اختياري   رمز المقرر   اسم المقرر 

          الرسالة 
  المجموع

 

  :المقررات االختيارية 

  الساعات المعتمدة   اسم المقرر  رمز المقرر   م



        
        

  

  


