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 :  مالحظات
 

 أقسام من البكالوريوس شهادة على للحاصلين هي الماجستير دراسة في للقبول العلمية الخلفية .1

 . والرياضيات الحاسوب وعلوم والعلوم التربية كليات في الرياضيات

 

 أقسام من الماجستير شهادة على للحاصلين هي الدكتوراه دراسة في للقبول العلمية الخلفية .2

 شهادة على الحاصلين عدا ما والرياضيات الحاسوب وعلوم والعلوم التربية كليات في الرياضيات

 .الحاسوبية الرياضيات في الماجستير

 

 

 طلب تقديم وعليهم العراق خارج جامعات من الرياضيات أقسام لخريجي علمية مقاصة تجرى .3

 . التقديم عند بالمقاصة
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 قسم الرياضيات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : مالحظات

سيتم نشر المصادر المساعدة لالمتحان التنافسي لدراسة الماجستير على القناة الرسمية لقسم علوم  .1

  https://t.me/cs_tuالحاسوب على معرف التلغرام 

 

: لمزيد من المعلومات التفضل بزيارة موقع الكلية اإللكتروني على الرابط .2

  http://ccms.tu.edu.iq/ أو االتصال عبر البريد اإللكتروني الرسمي للقسم :

 computer_science@tu.edu.iq 
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No. 

Ch. 1,2,3,4,5,6 & 9.  Cryptography and Network 

Security: Principles & Practices. 

5
th
 edition.  

Cryptography and Network Security 1 

Ch. 3,4,5,6,7,8 & 9. Creating Database Web 

Applications with PHP & ASP 

(Internet Series) 1
st
 edition. 

Web Development and Design  2 

Ch. 1,2,3 & 4.  Digital Signal Processing by 

Rafael Conzales.  

Digital Image Processing and Signal 

Processing  

3 

Ch. 1,2,3 & 4.   Understanding Digital Signal 

Processing with MATLAB® & 

Solutions. (2017, CRC Press). 

Ch. 

8,9,11,12,13,14,15,

17 & 18.  

Object Oriented Programming 

Using C++ . 2
nd

 edition.  

Object Oriented Programming  4 

Ch. I,II,III,IV & V.  Artificial Intelligence: A Modern 

Approach, 3
rd

 edition by Russell 

& Norvik, Pearson, 2003.  

Artificial Intelligence  5 

Ch. 3,5,6,7,8,9 & 

15.  

Operating System Concepts, 8
th
 

edition. 

Operating Systems 6 

Ch. 1,2,3,4,5,6 & 7. Data-Communications & 

Networking. 5
th
 edition.  

Computer Network 7 
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