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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة الكوفة /كلية الهندسة

 قسم الهندسة الميكانيكية 
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 لميكانيكية ا الهندسة قسم  في  ميكانيك تطبيقي  ماجستير  برنامج
 

 البرنامج وصف

 

في   المتخصصين  ىلإ  المتزايد   االحتياج  تلبيةوالعلمي بصورة مستمرة  مواكبة التطورالى    يهدف البرنامج

الميكانيكهالمجال   تطويرتطبيقي  ميكانيك  / ية ندسة  على  واعداد االمكان ا والحرص  العلمية  البحثية  ت 

ة في عملية دفع عجلة التقدم والتطور في  ؤهلين للمشاركالماجستير الم/لعليا اخريجيين من حملة الشهادات 

بوجود اساتذة كانيكية  دسة الميقسم الهن  ميزتي.  في هذا التخصص   يةتلبية الحاجة المحلوفي مجال الصناعة  

جهزة  المختبرية  اضافة الى االفي تخصص الميكانيك التطبيقي  مؤهلين الدراة برنامج الماجستير  اكفاء   

 : اهم االهداف لهذا البرنامجادناه  .ووسائل البحث العلمي من المصادر والدوريات الحديثة

الراغبين    -1 الطلبة  أمام  الصعوبات  دراستذليل  لطلبة  باكمال  والسيما  الماجستير  شهادة  لنيل  تهم  

 فرات االوسط. منطقة ال

ربطها بالبحث العلمي لتوفير الحلول للمشاكل ل  فرصة لتطوير الكوادر الهندسية من خالال  توفير  -2

 لعمل الصناعي . التي  تواجها عملية ادامة وتطوير ا

نتتي  طورات المستمرة في المجاالت البحثية الة التمواكب -3 تقدم  وتطور المجتمع    ائجها فيتساهم 

 والسيما تلك المتعلقة بمواضيع الطاقة البديلة والطاقات المتجددة.

ال -4 الدور  واالستشارتعزيز  ونقل  علمي  العلمية  للتطورات  مواكبتهم  خالل  من  القسم  لتدريسي  ي 

 ا في مجتمعنا . وجيا الحديثة لتطبيقهالتكنول 

والجامعة في -5 الكلية  دور  مسيرة    تعزيز  البناء  رفد  واعادة  البحث االعمار  نتائج  تقديم  من خالل 

ورة العلمية الصحيحة وتقديم  العلمي التي تساهم بدورها في حل المشكالت وتوفير الحلول بالص

   البدائل التي تدعم حركة التطور والنمو في المجتمع.

خال -6 من  المجتمع  الدعم  الكوادر  توفير  عل  والموهلة  المتقدمة  لتقدي هندسية  االستشارات لمياً  م 

المجتمع  الرصين  الهندسية لمؤسسات  العلمي  البحث  باالعتماد على  المعتمد على    المختلفة وذلك 

 . أسس علمية وعملية حديثة ومتطورة 

 

 ة يمي التعل البرنامج خطة

 

تطبيقي  الهندسة  في  ماجستير  دراسة  برنامج  يضم   الكورسات   مرحلة  هما  مرحلتين  الميكانيكية/ميكانيك 

  والبحث   العالي  التعليم  زارةو  في  المعتمد   النظام  على  الماجستير  رسالة  وكتابة  البحث   ومرحلة  التحضيرية

 متتاليين،   دراسيين  فصلين  على  التحضيرية  الكورسات   مرحلة  تكون  حيث   العراق،  جمهورية  في  العلمي

 اجراء  بعد   األول  رللدو  نهائية  بامتحانات   الدراسي  الفصل  ويختتم  دراسي  فصل   لكل  اسبوع  15  بواقع

  العالقة،   ذات   العلمية  للسمنارات   الطلبة  اءوالق   الشهرية  االمتحانات   عن  فضال  الكورس  نصف  امتحانات 
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  امتحانات   انتهاء  من  شهرين   بعد   التحضيرية  لسنةا  نهاية  في  للكورسين  الثاني  الدور  امتحانات   تجرى  فيما

  للتمديد  قابلة  واحدة  تقويمية  سنة  تيرالماجس  سالةر  وكتابة  البحث   مدة  وتكون.  الثاني   للكورس  االول  الدور

 : أدناه  الجدولين في مبينة فهي الكورسات  مفردات  أما. العلمي والبحث  العالي عليم الت وزارة تعليمات  حسب 

 
 ي االولالفصل الدراس -1

 

 عدد الوحدات  عدد الساعات  اسم المادة

Elasticity 3 3 

Composite Materials 2 2 

Advanced Mechanical Vibration 3 3 

Experimental stress analysis, 2 2 

Advanced Mathematics 3 3 

Engineering Language 2 مستوفي 

 وحدة 12 المجموع

 

 الفصل الدراسي الثاني  -2

 

 عدد الوحدات  عدد الساعات  سم المادةا

Plasticity 3 3 

Advanced Control System 3 3 

Measurements System 2 2 

Finite Elements Method (F.E.M.) 2 2 

Elective course * 2 2 

Engineering Language 2 مستوفي 

 مستوفي 1 منهجية بحث 

 وحدة 12 المجموع

 

 -(  المواد التالية: Elective Courseاالختياري )  يتضمن الدرس -مالحظة :

(Fracture mechanics, Robotics, System dynamics and modeling, Tribology).  

 

الماجستير  -3 رسال  -:  رسالة  تقع  ان  العليا  الدراسات  لطلبة  الماجستير  الميكانيكية  ة  الهندسة  تخصص  ضمن 

 .  ( وحدة   12تطبيقي وبواقع )ميكانيك /

 

 خطة القبول  
يكون مستوفياً على ان    التقديم للدراسات العلياالهندسية في الهندسة الميكانيكية  يحق للطلبة خريجي التخصصات   

 .ات العليا  والصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلميلشروط القبول في الدراس


