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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة الكوفة /كلية الهندسة

 قسم الهندسة الميكانيكية 



 3من  2الصفحة 

 

 لميكانيكية في قسم الهندسة ا قدرةبرنامج ماجستير ميكانيك  

 
 البرنامج  وصف 

 

في    المتخصصين   إلى  المتزايد   االحتياج   تلبية يهدف البرنامج الى مواكبة التطورالعلمي بصورة مستمرة و

خريجيين  االمكانات البحثية العلمية واعداد  مجال الهندسة الميكانيكية/ميكانيك قدرة والحرص على تطوير

من حملة الشهادات العليا /الماجستير المؤهلين للمشاركة في عملية دفع عجلة التقدم والتطور في في مجال  

الصناعة وتلبية الحاجة المحلية. يتميز قسم الهندسة الميكانيكية بوجود اساتذة اكفاء  مؤهلين الدراة برنامج 

المختبرية ووسائل البحث العلمي من المصادر   الماجستير في تخصص ميكانيك قدرة اضافة الى االجهزة  

 والدوريات الحديثة. ادناه اهم االهداف لهذا البرنامج: 

لطلبة    -1 والسيما  الماجستير  شهادة  لنيل  دراستهم   باكمال  الراغبين  الطلبة  أمام  الصعوبات  تذليل 

 منطقة الفرات االوسط. 

بالبحث العلمي لتوفير الحلول للمشاكل توفير الفرصة لتطوير الكوادر الهندسية من خالل ربطها    -2

 التي  تواجها عملية ادامة وتطوير العمل الصناعي . 

المجتمع   -3 تقدم  وتطور  نتائجها في  التي تساهم  البحثية  المجاالت  المستمرة في  التطورات  مواكبة 

 والسيما تلك المتعلقة بمواضيع الطاقة البديلة والطاقات المتجددة.

واال -4 العلمي  الدور  ونقل  تعزيز  العلمية  للتطورات  مواكبتهم  خالل  من  القسم  لتدريسي  ستشاري 

 التكنولوجيا الحديثة لتطبيقها في مجتمعنا . 

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

العل بالصورة  مية الصحيحة وتقديم  العلمي التي تساهم بدورها في حل المشكالت وتوفير الحلول 

 البدائل التي تدعم حركة التطور والنمو في المجتمع.  

االستشارات   -6 لتقديم  علمياً  والموهلة  المتقدمة  الهندسية  الكوادر  توفير  خالل  من  المجتمع  دعم 

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

 حديثة ومتطورة .  أسس علمية وعملية

 

 التعليمية  البرنامج خطة
 

قدرة   الهندسة   في   ماجستير   دراسة   برنامج   يضم  الكورسات    مرحلة   هما  مرحلتين   الميكانيكية/ميكانيك 
  العالي والبحث   التعليم   وزارة   في   المعتمد   النظام   على  الماجستير   رسالة   وكتابة   البحث   ومرحلة   التحضيرية 

  متتاليين،   فصلين دراسيين  على  التحضيرية   الكورسات   مرحلة  تكون  حيث   العراق،  جمهورية   في  العلمي
للدور  بامتحانات   الدراسي  الفصل  ويختتم   دراسي  فصل  لكل  اسبوع  15  بواقع    اجراء   بعد   األول   نهائية 

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



 3من  3الصفحة 

 

  للتمديد   قابلة   واحدة  تقويمية  سنة  الماجستير  وكتابة رسالة  البحث   مدة  وتكون .  الثاني   للكورس  االول  الدور
العلمي  العالي   التعليم   وزارة  تعليمات   حسب    الجدولين   في  مبينة  فهي  الكورسات   مفردات   أما.  والبحث 
 أدناه: 

 

 الفصل الدراسي االول  -1

 اسم المادة
عدد  

 الساعات 
 عدد الوحدات

Advanced Heat Transfer I 3 3 

Advanced Fluid Mechanics 3 3 

Advanced Thermodynamics 2 2 

Renewable Energy 2 2 

Advanced Engineering Analysis 2 2 

Engineering Language 2 مستوفي 

 وحدة  12 المجموع
 

 الفصل الدراسي الثاني  -2

 

 اسم المادة
عدد  

 الساعات 
 عدد الوحدات

Advanced Heat Transfer II 3 3 

Advanced Gas Dynamics 3 3 

Advanced Numerical Methods 2 2 

Measurements System 2 2 

*ourseCElective  2 2 

Engineering Language 2 مستوفي 

 مستوفي 1 منهجية بحث

 وحدة  12 المجموع

 

 -(  المواد التالية:Elective Courseيتضمن الدرس االختياري )  -مالحظة :

(Turbo Machinery, Heat Exchangers, Two-phase Flow, Aerodynamics, Power Plant)   

 

   قدرة ضمن تخصص الهندسة الميكانيكية /ان رسالة الماجستير لطلبة الدراسات العليا تقع    -:  رسالة الماجستير  -3

 ( وحدة .  12وبواقع )

 
 خطة القبول 

 
يحق للطلبة خريجي التخصصات الهندسية في الهندسة الميكانيكية التقديم للدراسات العليا على ان يكون مستوفياً   

 لشروط القبول في الدراسات العليا  والصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


