
                                                                                          

 جامعة الكوفة 

 الهندسةكلية 

 برنامج ماجستير 

  :نبذة عن البرنامج

  البحث ومرحلة (الكورسات) التحضرية المرحلة هما مرحلتين المواد هندسة ماجستير دراسة برنامج  يتضمن     

م على الماجستير رسالة وكتابة نظا ل في  ، قث العلمي في جمهورية العراحالب ةالسائد في وزارة التعليم العالي ا

اسبوع لفصل الدراسي االول وبمعدل  41 ، بواقع مرحلة الكورسات التحضيرية هناك فصلين دراسيين متتاليين

بامتحانات نهائية  االول وحدة ويختتم الفصل الدراسي 41اسبوع للفصل الدراسي الثاني وبمعدل  41وحدة و  41

والقاء الطلبة للسمنارات العلمية  الكورس فضال عن االمتحانات الشهرية  للدور األول بعد اجراء امتحانات نصف

نة التحضيرية بعد شهرين من انتهاء الدور الثاني للكورسين في نهاية الس ، فيما تجرى امتحانات ذات العالقة

امتحانات الدور االول للكورس الثاني وتكون مدة البحث وكتابة رسالة الماجستير سنة تقويمية واحدة قابلة للتمديد 

 ةراإلدبوجود اساتذة اكفاء مؤهلين  يتميز قسم هندسة المواد .حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

لبحث العلمي من المصادر الى االجهزة المختبرية ووسائل ا برنامج الماجستير في تخصص هندسة المواد اضافة

  .والدوريات الحديثة

 

  :الهدف من البرنامج

 العلمي والبحث الهندسي التعليم مجال في التميز تحقيق إلى المواد هندسة ماجستير دراسة برنامج يهدف      

 كما .المواد هندسة اختصاص مجال في ودوليا   محليا   المختلفة الهندسية الجهات مع والتعاون المجتمع وخدمة

 هندسة تخصص في العصر مستجدات مع والتعامل االبتكار على القدرة لديهم مهندسين بتخريج البرنامج ويهدف

 المناسبة الظروف تهيئة ريقط عن وذلك العام القطاع أو الخاص القطاع في المجتمع باحتياجات يفي بحيث المواد

 البرامج وتوفير، المجتمع تجاه بواجباتهم للقيام التدريسية الهيئة وأعضاء للطلبة والعملية العلمية المهارات تنمية،

 تقديم خالل من المجتمع خدمة في اإلسهام وكذلك المستمر والتعليم للطلبة المختلفة المستويات في الالزمة

 .الهندسية االستشارات



 هندسة اختصاص في علميا   والمؤهلة الكفؤة المتخصصة الهندسية الكوادر أعداد الى البرنامج ويهدف كما      

 وتحديث التطور عملية ومواكبة الكوادر بهذه العالقة ذات والمؤسسات الوطنية الصناعة حاجة لتلبية المواد

 العلمي التطور لمواكبة واألجنبية إلسالميةوا العربية والمؤسسات الجامعات مع االتصاالت وتوسيع المعلومات

 .العالمي الصعيد على والتكنولوجي

 

 :أالهمية االقتصادية

 التي الصناعية المشاكل حل في الخاص والقطاع األخرى الدولة ومؤسسات الصناعة قطاع مع المساهمة     

 القسم بين المستمر للتفاعل المناسب الجو يخلق ما وهذا المشاركة البحوث وإعداد العمل حقول تعترض

 .للبلد واألعمار التنمية خطط في للمساهمة الصناعية والمؤسسات

 

 :نامجمعلومات عن البر -1

 الهندسة الكلية 

 قسم هندسة المواد القسم

 ماجستير هندسة مواد اسم البرنامج

 ماجستير في علوم هندسة مواد الدرجة العلمية

 في علميا   والمؤهلة الكفؤة المتخصصة الهندسية الكوادر أعداد الى البرنامج يهدف أهداف البرنامج

 بهذه العالقة ذات والمؤسسات الوطنية الصناعة حاجة لتلبية المواد هندسة اختصاص

 الجامعات مع االتصاالت وتوسيع المعلومات وتحديث التطور عملية   ومواكبة الكوادر

 على والتكنولوجي العلمي التطور لمواكبة واألجنبية واإلسالمية العربية والمؤسسات

 .العالمي الصعيد

الساعات  عدد

 المعتمدة في البرنامج

 ساعة 41

 

 :شروط القبول -2

 مستوفيا يكون ان على العليا للدراسات التقديمد الموا هندسة اختصاص في الهندسية الكليات خريجي للطلبة يحق

 وزارة من والصادرة العليا الدراسات في القبول لشروط

 

 :المتطلبات االكاديمية 



 :للتقديم المطلوبة المستمسكات

 .للماجستير بالنسبة والتسلسل المعدل متضمنا للمتقدم التخرج تأييد -1

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

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

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

 .قبوله

 : والقبول للتقديم العامة الشروط

 .سنة (14) عن الماجستير لدراسة المتقدم عمر يزيد ال ان -1

 . البكلوريوس لشهادة االول الربع من ناجحا يكون ان او%( 51) عن الماجستير لدراسة المتقدم معدل يقل ال ان -2

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

 .ةاخر شهاد على

والعقلية  البدنية سالمته من والتأكد ، للدراسة أهليته لتحديد العلمي القسم يجريها التي المقابلة المتقدم يجتاز ان -1

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

 (.درجة

 ، القبول قنوات ولكافة) %14)ن ع تقل ال بدرجة والنجاح القبول امتحان في المشاركة المتقدم في يشترط -1

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

  :خطة الدراسيةال -5

First Semester: Table of core courses 

Credit 

hours 

Pre-requisite 

course 

Core courses Course title Course 

code 

3 Materials science Core course Advanced mechanical behavior - 

3 powder technology Core course Advanced powder technology - 

3 Metallic materials Core course Advanced metallic materials - 



3 Math I, II, III Core course Advanced engineering 

Analysis 
- 

2 Principles of 

English Language 

Core course English Language I - 

14 Sum  

 

 

Second semester: Table of core courses 

Credit 

hours 

Pre-requisite course Core courses Course title Course 

code 

3 Engineering corrosion Core course Advanced engineering 

corrosion 

- 

3 Non- metallic materials Core course Advanced Non- metallic 

materials 

- 

3 Phase transformation Core course Advanced phase 

transformation 

- 

3 Math I, II, III Core course Advanced Numerical 

Analysis 

- 

2 English Language I Core course English Language II - 

1 -  Research Methodology - 

15 Sum  

 

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 

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر

 اختياري

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة



للموادالسلوك الميكانيكي   
 

 3 علم المواد اجباري -

 3 تكنولوجيا مساحيق اجباري - تكنولوجيا مساحيق متقدمة

 مواد معدنية متقدمة
 

 3 مواد معدنية اجباري -

 تحليالت هندسية متقدمة
 

 I, II, III 3 رياضات اجباري -

 - اللغة االنكليزية اجباري - Iاللغة االنكليزية 

                                   12                                                                                                                                           المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر

 اختياري

 عدد الوحدات  السابقةالمتطلبات 

 هندسة التأكل المتقدمة
 

 هندسة التأكل  اجباري 
 

3 

 مواد ال معدنية متقدمة
 

 مواد ال معدنية  اجباري 
 

3 

متقدمة تحوالت طورية  
 

 تحوالت طورية اجباري -
 

3 

 رياضات اجباري -  تحليالت عددية متقدمة 

I, II, III  
3 

 - - اجباري - منهجية بحث

 -- I اللغة االنكليزية اجباري - IIاللغة االنكليزية 

 12 :المجموع

 

 الثالثمقررات المستوى 

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة 

 عدد الوحدات 

 :الرسالة
 سنة تقويمية كاملة

 للتمديد قابلة

مقررات المستوي  اجباري -

 االول الثاني

12 

 المجموع

 


