
                                                                                          

 جامعة الكوفة  

 الهندسة  /كلية 

   )هندسة ميكانيك تطبيقي( برنامج ماجستير

 نبذة عن البرنامج   -1

دراسة   الميكانيكيةالبرنامج  الهندسة  في  يتخصص    ماجستير  تطبيقي  مرحلة    ن ضمت ميكانيك  هما  مرحلتين 

العالي   التعليم  في وزارة  المعتمد  النظام  الماجستير على  وكتابة رسالة  البحث  التحضيرية ومرحلة  الكورسات 

فصلين دراسيين متتاليين، بواقع    هناكمرحلة الكورسات التحضيرية    فيوالبحث العلمي في جمهورية العراق،  

بامتحانات نهائية للدور األول بعد اجراء امتحانات نصف   اسبوع لكل فصل دراسي ويختتم الفصل الدراسي  15

امتحانات   تجرى  فيما  العالقة،  ذات  العلمية  للسمنارات  الطلبة  والقاء  الشهرية  االمتحانات  عن  الكورس فضال 

الدور الثاني للكورسين في نهاية السنة التحضيرية بعد شهرين من انتهاء امتحانات الدور االول للكورس الثاني.  

كون مدة البحث وكتابة رسالة الماجستير سنة تقويمية واحدة قابلة للتمديد حسب تعليمات وزارة التعليم العالي  وت

العلمي في    . والبحث  الماجستير  برنامج  الدراة  مؤهلين  اكفاء  اساتذة  بوجود  الميكانيكية  الهندسة  قسم  يتميز 

المختبرية ووس الى االجهزة   التطبيقي اضافة  الميكانيك  المصادر والدوريات تخصص  العلمي من  البحث  ائل 

 الحديثة. 

 الهدف من البرنامج 

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

الميكانيكية   العلمية  والحرص على تطويرتخصص ميكانيك تطبيقي  الهندسة  البحثية  واعداد خريجيين  االمكانات 

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

ا التخصص.  في هذا  المحلية  الحاجة  البرنامج   ن من وتلبية  لهذا  االهداف  الطلبة    هو   اهم  أمام  الصعوبات  تذليل 

تعزيز الدور  اضافة الى    ستير والسيما لطلبة منطقة الفرات االوسط. الراغبين باكمال دراستهم  لنيل شهادة الماج

العلمي واالستشاري لتدريسي القسم من خالل مواكبتهم للتطورات العلمية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتطبيقها في  

قديم نتائج  تعزيز دور الكلية والجامعة في رفد مسيرة االعمار واعادة البناء من خالل ت . ينتج عن ذلك  مجتمعنا

البدائل   العلمية الصحيحة وتقديم  بالصورة  الحلول  المشكالت وتوفير  التي تساهم بدورها في حل  العلمي  البحث 

 التي تدعم حركة التطور والنمو في المجتمع.  

 



 أالهمية االقتصادية 

صة لتطوير الكوادر توفير الفرفي    تكمن االهمية االقتصادية لبرنامج الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية

تواج التي  للمشاكل  الحلول  لتوفير  العلمي  بالبحث  ربطها  خالل  من  العمل  هالهندسية  وتطوير  ادامة  عملية  ها 

على    الصناعي.  وتساعد  تقدم   كما  في  نتائجها  تساهم  التي  البحثية  المجاالت  في  المستمرة  التطورات  مواكبة 

ب  المتعلقة  تلك  المجتمع والسيما  الميكانيكية ا  االموروتطور  الهندسة  في  من  لتطبيقية  المجتمع  دعم  الى  اضافة   .

لتقديم االستشارات الهندسية لمؤسسات المجتمع المختلفة   خالل توفير الكوادر الهندسية المتقدمة والموهلة علمياً 

 وذلك باالعتماد على البحث العلمي الرصين المعتمد على أسس علمية وعملية حديثة ومتطورة . 

 

 معلومات عن البرنامج  -2

 الهندسة الكلية 

 الميكانيك  القسم

اسم 

 البرنامج

 هندسة ميكانيك تطبيقي  الدراسات عليا / ماجستير 

الدرجة  

 العلمية

 ( ميكانيك تطبيقي) في علوم الهندسة الميكانيكية ماجستير

أهداف  

 البرنامج
و  مستمرة  بصورة  التطورالعلمي  االحتياج  مواكبة  الهندسة  تلبية  مجال  في  متخصصين  إلى  المتزايد 

 الميكانيكية 

عدد  

الساعات  

المعتمدة 

في 

 البرنامج

 ساعة اسبوعيا   15

 

 شروط القبول  -3

الهندسة الميكانيكية )وكذلك خريجي الجامعة التكنولوجية/ قسم    الهندسية كافة في اختصاص  يحق للطلبة خريجي الكليات 

الهندسة الميكانيكية( التقديم للدراسات العليا على ان يكون مستوفياً لشروط القبول في الدراسات العليا والصادرة من وزارة  

 : الشروط العامة للتقديم والقبولالمتطلبات وادناه   .التعليم العالي والبحث العلمي

 

 المستمسكات المطلوبة للتقديم: 

 تأييد التخرج للمتقدم متضمنا المعدل والتسلسل بالنسبة للماجستير.     -1

 شهادة الجنسية وهوية االحوال المدنية وغيرها من المستمسكات التي تثبت الهوية الشخصية للمتقدم.     -2

 من قبل المتقدم بعدم التقديم ألية جامعة اخرى . تعهد خطي -3

تعهد بعدم كونه موظفا ، ومطالبة الموظف ان يزود الجامعة بتأييدعدم الممانعة من دائرته والتفرغ التام في حالة   -4

 قبوله.

 

 



 

 :الشروط العامة للتقديم والقبول 

 . ستثنى من شرط العمر المتقدم لدراسة الدبلوم( سنة، وي40ان اليزيد عمر المتقدم لدراسة الماجستير عن )    -1

 .%( او ان يكون ناجحا من الربع االول لشهادة البكلوريوس65ان ان اليقل معدل المتقدم لدراسة الماجستير عن )    -2

حصوله على يشترط في المتقدم لدراسة الماجستير من الموظفين ان تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد     -3

 . اخر شهادة

ان يجتاز المتقدم المقابلة التي يجريها القسم العلمي لتحديد أهليته للدراسة ، والتأكد من سالمته البدنية والعقلية     -4

 . والنفسية وبما يتناسب مع االختصاص المتقدم اليه )يعتبر اجتياز المقابلة شرطا للقبول على ان ال توضع لها أية درجة( 

%(، ولكافة قنوات القبول ، ويستثنى 50يشترط في المتقدم المشاركة في امتحان القبول والنجاح بدرجة ال تقل عن )    -5

 . من ذلك المتقدمون للقبول على قناة قبول موظفي الدولة وفق مذكرات التفاهم 

 : ر وفق المعادلة االتيةيتم احتساب معدل اساس المفاضلة للمتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستي    -6

 %30% + درجة امتحان القبول * 70معدل اساس المفاضلة = المعدل * 

 . % ما عدا المتقدمين على قناة قبول الموظفين وفق مذكرات التفاهم 65على ان ال يقل معدل اساس المفاضلة عن 

% لشهادة الدبلوم  40البكلوريوس +   % لشهادة 60معدل القبول لدراسة الماجستير من حملة شهادة الدبلوم العالي = 

 . العالي )على ان تكون شهادة الدبلوم العالي بنفس اختصاص البكلوريوس( 

 
 

 المتطلبات االكاديمية : 

 خطة الدراسية ال -4

First semester: Table of core courses 

Credit 

hours 

Pre-requisite course (Core/Elective) 

courses   

Course title Course 

code 

3 Principles of Metallurgy, 
Strength of Materials  

Core course 
Elasticity - 

2 Principles of Engineering 
Mechanics & Strength of 
Materials 

Core course 
Adv. Composite Materials - 

3 Principles of Mechanical 
Vibrations 

Core course 
Adv. Mechanical Vibrations - 

2 Principles of Engineering 
Mechanics & Strength of 

Core course Adv. Experimental Stress 
Analysis 

- 



Materials 

3 Math I, II, III Core course Adv. Engineering Analysis  - 

2 Principles of English 
Language  

Core course 
English Language I - 

15  Total 

 

Second semester: Table of core courses 

Credit 

hours 

Pre-requisite course (Core/Elective) 

courses   

Course title Course 

code 

3 Elasticity   Core course Plasticity - 

3 Principles of Control 
Systems 

Core course 
Adv. Control Systems - 

2 Principles of Measurement 
Systems 

Core course 
Adv. Measurement Systems  - 

2 Principles of Numerical 
Analysis  

Core course 
Advanced Numerical Analysis - 

2 - Elective 
course 

Elective course* - 

2 English Language I Core course English Language II - 

1 - Core course Research Methodology - 

15  Total 

 

Table elective courses * 

Credit hours Course title Course 

code 

2 Fracture Mechanics - 

2 Robotics - 

2 
System  Dynamics and 
Modeling 

- 

2 Tribology - 

 

 



Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Third semester; 

One calendar year 

(can be extended) 

- Thesis  12 12 

Total                                                                                                                                      12 

 

 :الخطة الدراسية 

 مقررات المستوى االول 

رمز  اسم المقرر 

 المقرر 

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة   اجباري او اختياري 

 - مرونة
هندسة   مبادئ اجباري 

  المعادن, مقاومة مواد
3 

 - متقدم ميكانيك مواد مركبة
ميكانيك  مبادئ  اجباري 

 هندسي ومقاومة مواد 
2 

 - اهتزازات ميكانيكية متقدم
مبادئ اهتزازات   اجباري 

 ميكانيكية
3 

 - تحليل اجهادات متقدم
ميكانيك  مبادئ  اجباري 

 ومقاومة مواد هندسي 
2 

 I, II, III 3رياضيات  اجباري  - تحليالت هندسية متقدمة

 2 لغة انكليزية  اجباري  - Iلغة انكليزية 

 15                                                                                                                                         المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني 

رمز  اسم المقرر 

 المقرر 

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة   اجباري او اختياري 

 3 مرونة اجباري  - لدونة 

منظومات  مبادئ  اجباري  - منظومات سيطرة متقدم

 سيطرةال

3 

منظومات  مبادئ  اجباري  - منظومات قياسات متقدم

 قياسات 

2 

  طرقمبادئ ال اجباري  -  تحليالت  عددية متقدمة
 عددية ال

2 

 2 - اختياري  - مادة اختيارية* 

 I 2لغة انكليزية  اجباري  - IIلغة انكليزية 

 1 - اجباري  - منهجية بحث 

 15                                                                                                                           المجموع

 



 :المقررات االختيارية *

 

 الساعات المعتمدة  اسم المقرر رمز المقرر 

 2 ميكانيك الكسر  -

 2 تكنلوجيا الروبوتات  -

 2 نمذجة ديناميكية للنظام -

 2 ترايبولوجي   -

 

 ثالث مقررات المستوى ال

اجباري او   رمز المقرر  اسم المقرر 

 اختياري 

المتطلبات  

 السابقة 

 عدد الوحدات        

: سنة تقويمية  الرسالة 

 كاملة قابلة للتمديد 

المستوى  مقررات  اجباري -

 والثاني االول

12 

 12                                                                             المجموع

 

 

 


