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األقساـ العممية  أكبر أحدو  أقدـدسة المكائف والمعدات ىو اف قسـ ىن     
في الجامعة التكنولوجية. ييدؼ القسـ بالدرجة االساسية الى اعداد ميندسيف 

والعميا.  األوليةفي حقوؿ اليندسة الميكانيكية المختمفة في مرحمتي الدراسات 

في تقييـ  متقدمةكز احيث حصؿ قسـ ىندسة المكائف والمعدات عمى المر 
مكماًل بتينئة لألعواـ السابقة اؽ أداء كميات اليندسة عمى مستوى العر 

 .معالي وزير التعميـ العالي والبحث العممي واالسرة التعميمية في الجامعة التكنولوجية
بالقسـ بالطابع التطبيقي اضافة الى الدروس النظرية ذات المستوى اليندسي  الدراسةتتميز       

اف التطبيؽ العممي كما الدقيقة  يةالتخصصالعالي حيث يحوي القسـ عمى الكثير مف المختبرات 
في وحدات معامؿ الجامعة التكنولوجية لطمبو قسـ المكائف والمعدات يستمر خالؿ المراحؿ 
المختمفة لمدراسة وىذا ما يؤىؿ الخريج اف يكوف ميندس تكنولوجي جيد. يعتبر التدريب الصيفي 

مشاريع التخرج اليندسية لممرحمة  في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العاـ درسا منيجيا، كما اف
االوائؿ المتفوقيف الى خارج البمد لمدراسة  الطمبة يتـ ارساؿالنيائية تتميز بالطابع التكنولوجي. و 

لحصوؿ عمى فرص تدريب باإلضافة الى ا التطورات التكنولوجية أحدثوالتدريب واالطالع عمى 
مف خالؿ االطالع عمى ضمف برنامج تطوير المالكات التدريسية وتطوير الكادر التدريسي 

 .طرؽ التدريس واالجيزة المختبرية أحدث
الفنييف واالدارييف( المزيد مف والميندسيف و  وأخيرًا نتمنى مف منتسبي القسـ )الكادر التدريسي     

ا األعزاء وخدمة العطاء والتقدـ والتعاوف مف اجؿ تطوير القسـ ورفع المستوى العممي لطمبتن
 الجامعة وبمدنا العزيز.

 
 
 
 
 

 رئيس القسم

 أ.د. جعفر ههذي حسي

 رئيس القسن
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 1960قسـ ىندسة المكائف والمعدات مع انشاء المعيد الصناعي العالي سنة  نشأا        
 كمية اليندسة التكنولوجية ثـ الى حيث تحوؿ المعيد بعد ذلؾ إلىالحكومة االلمانية،  ةبمساعد

، ويعادؿ القسـ عمادة كمية في ىيكمة االداري ورئيس القسـ 1975الجامعة التكنولوجية سنة 
ورؤساء الفروع بمنصب رؤساء اقساـ في الكميات المناظرة  ومعاونيوبمثابة عميد كمية  ومعاونيو

في كمية في الجامعات  قسـ حيث اف كؿ فرع مف فروع قسـ ىندسة المكائف والمعدات يعادؿ
ييدؼ القسـ األقساـ العممية في الجامعة التكنولوجية،  أكبرواحد  أقدـالقسـ يعد وما زاؿ . االخرى

بالدرجة االساسية الى اعداد ميندسيف في حقوؿ اليندسة الميكانيكية المختمفة في مرحمتي 
 والعميا، كما اخذ القسـ عمى عاتقة المساىمة في اعداد الكوادر الوسطية التي األوليةالدراسات 

تحتاجيا خطط التنمية واستحداث دراسات في اختصاصات حقوؿ اليندسة الميكانيكية المختمفة 
قصيرة االمد لجميع المستويات في القطاعات  تأىيميةوالنادره منيا ويساىـ القسـ في اعداد دورات 

 الميكانيكية.
ة بالتنامي مف خالؿ خالؿ عمر قسـ ىندسة المكائف والمعدات بدأت العممية العممية والتربوي     

الكثير مف مياراتيا مف  اكتسبتتراكـ الخبرات واالستفادة مف الكفاءات العممية واالدارية التي 
 .القسـ بناءًا اكاديميًا وادارياً االجياؿ السابقة التي حرصت اف يكوف بناء 

 :اتيمنح القسـ شيادة البكالوريوس في عمـو اليندسة الميكانيكية في أحد ىذه االختصاص
 .ىندسة الميكانيؾ العاـ

 .ىندسة التكييؼ والتجميد
 .ىندسة السيارات
 .ىندسة الطائرات

إضافة إلى التخصصات في الدراسات األولية فممقسـ دراسات عميا لمنح شيادتي الماجستير 
 :والدكتوراه، حيث تشمؿ دراسة الماجستير

 .توليد طاقة
 .ميكانيؾ تطبيقي
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 .التكييؼ والتجميد
 :الدكتوراه فتتضمف اختصاصي أما دراسة
 .حراريات

 .ميكانيؾ تطبيقي

 .وتتجو النية بإضافة تخصصات جديدة لدراسة الماجستير تتالئـ مع المرحمة الحالية وحاجة البمد
يضـ الكادر التدريسي في القسـ مجموعة مف حممة األلقاب العممية بدرجة أستاذ، أستاذ مساعد، 

ة األلقاب العممية بمرتبة أستاذ وأستاذ مساعد بحدود مدرس، مدرس مساعد، حيث يشكؿ حمم
 .% مف مجمؿ الكادر التدريسي25

 

في  العممية اليندسية واحدًا مف أفضؿ األقساـ أف يكوف قسـ ىندسة المكائف والمعداتيطمح      
العالـ مف خالؿ االرتقاء بالكادر التدريسي والمختبرات و بمد وفي عمـو ال التكنولوجية الجامعة

 لكي تطوير المناىج بما ينسجـ مع تمؾ المتطمبات ايضاً والمكتبات وماتحوية مف كتب قيمة و 
جيؿ مف الميندسيف والميندسات مف حممة شيادة مف خالؿ اعداد  عمـ.لطالب ال اً تكوف فنار 

بما يوافؽ حاجة المجتمع ومواكبة التطور العممي  في عموـ اليندسة الميكانيكية البكالوريوس
مف حممة  ميندسيفرفد المجتمع بأعداد مف ال ايضاً و والتقني في اختصاصات القسـ المختمفة 

 .شيادات العمياال

إستحداث مسارات ب والمتمثمة الجامعة األساسية أىداؼو راسة كمًا ونوعًا بما يتفؽ تطوير الد   
وقنوات جديدة في الدراسات األولية والدراسات العميا لتتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة 

لمبمد تبعًا  ومتطمبات سوؽ العمؿ بحيث تكوف التخصصات والبحوث منسجمة مع التطور العممي
لإلكتشافات المتتالية والتقدـ المتسارع لمعموـ والتكنولوجيا في جميع مرافؽ الحياة اإلنسانية 

   المعاصرة ونشاطاتيا.
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تأسيسو امتداد ألىداؼ الجامعة  تعتبر أىداؼ قسـ ىندسة المكائف والمعدات منذ بداية     
 عدد مف االىداؼ االستراتيجية،لو  لقسـاالى المجتمع.  صاؿ رسالتو العمميوالتكنولوجية في اي

 والمتمثمو بػ:
. إعداد مالكات ىندسية في مختمؼ تخصصات اليندسة الميكانيكية )ميكانيؾ عاـ، تكييؼ 1

بناء الوطف والمشاركة في نيضتو  وتجميد، طائرات وسيارات( تقع عمى عاتقيا مسؤولية
عداد جيؿ مثقؼ يتسمح بالعمـ ويعتمده أساسًا سميمًا و  الشاممة بما ينسجـ مع حاجة البمد ا 

إلحداث التغييرات الجذرية ويضع المعرفة العممية واألسموب العممي في التفكير والتحميؿ في 
 .البمدخدمة أىداؼ 

المية األصيمة في بذور الجيؿ الجديد واعداد قيادات اإلسو  األخالقية واألنسانية . غرس القيـ2
العمؿ عمى تعزيز مكانة الجامعة و  بديمة مستقبمية في تخصصات اليندسة الميكانيكية.

 التكنولوجية باعتبارىا مركز إشعاع خالؽ لمثقافة يعمؽ القيـ االجتماعية األصيمة.
القسـ والجامعة لممجتمع والمادة . توسيع دائرة االىتماـ بالطالب بجوانب شتى النو نتاج 3

اختيار أفضؿ الوسائؿ لتوسيع نشاطاتيـ االساسية لمتنمية المستدامة مف خالؿ توجيييـ ب
وتعميؽ تخصصاتيـ العممية والمينية ضمف خطة التنمية المستدامة وحاجة البمد وتنمية روح 

 االبتكار واإلبداع والتجدد والمبادرة لدييـ.التصميـ و 

، كذلؾ ى تعميؽ التوازف بيف تقدـ العموـ النظرية وبيف الجوانب التطبيقية منيا. العمؿ عم4
التصميـ التركيز عمى إدخاؿ طرؽ حديثة في نظاـ التعمـ التي تزيد مف قدرة الطمبة عمى 

االرتقاء بمستوى الدراسات العميا وتنويعيا وتوفير مستمزماتيا المختمفة . اإلبداع واالبتكارو 
العمؿ عمى ربط الدراسات العميا بالحاجات المرحمية لخطة و  حاجة البمد. وبما يتناسب مع

التنمية المستدامة لمبمد واالستجابة ليا ووضع الحموؿ العممية التطبيقية المناسبة لممشكالت 
 أو وضع المقترحات والضوابط ليا. القطاع الصناعي التي يعاني منيا

ة الجامعة بالمجتمع مف خالؿ تنفيذ االعماؿ . المساىمة الفاعمة في تعميؽ وتوثيؽ عالق5
 واعداد الدورات التخصصية. التدريسية واألدارية االستشارية والتدريب وتطوير الكوادر
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 المنصب المقب العممي الثالثي االسم ت

 جعفر ميدي حسف .د.أ 1

 

 رئيس القسـ أستاذ

 الحسف عبد كـر اهلل عبد أ.د. 2

 

المعاوف العممي  أستاذ
 لرئيس القسـ

 أ.ـ.د. مؤيد رزوقي حسف 3

 

 أستاذ مساعد
المعاوف االداري 
 لرئيس القسـ

 أ.ـ.د. ظافر صادؽ الفتاؿ 4

 

 أستاذ مساعد
رئيس فرع ىندسة 
 الميكانيؾ العاـ

 ـ.د. حسف محمد عمواف 5

 

 مدرس
رئيس فرع ىندسة 

 والتجميدالتكييؼ 

 فيأ.د. اركاف خمخاؿ حس 6

 

 أستاذ
رئيس فرع ىندسة 

 الطائرات

 أ.ـ.د. عادؿ محمود صالح 7

 

 أستاذ مساعد
رئيس فرع ىندسة 

 السيارات

 ـ.د. وفاء عبد سعود 8

 

 مقرر القسـ مدرس

 محمد حسف اظـالك أ.ـ.د. عبد 9

 

 ممثؿ التدريسيف أستاذ مساعد
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يمثؿ الشكؿ التالي الييكؿ التنظمي لمقسـ: 
 

 مجمس القسم

 سكرتارية رئيس القسم

 الوحدة القانونية

 مقررية مجمس القسم

 الشعبة المالية

 وحدة المتابعة

 الوحدات البحثية

مجمس الفروع 
 العممية

 رئيس الفرع العممي

 مقررية الفرع سكرتارية

 المعاون العممي المعاون األداري

 سكرتارية لجنة الترقيات العممية

 سكرتارية

الشعبة 
 األدارية

شعبة 
المجان 
األدارية 
 الدائمة

شعبة 
 انلمجا

األمتحانية 
توثيقوال  

شعبة 
 الصيانة

شعبة 
التسجيل 

 أولية

شعبة 
 المخازن

شعبة المجنة 
 األمتحانية 

 سكرتارية
شعبة 

 المختبرات

شعبة 
الدراسات 
العميا 

 والخريجين

شعبة تقنية 
المعمومات 
 واألحصاء

شعبة 
المجان 
العممية 
 الدائمة

 شعبة الجودة واألداء الجامعي

وحدة 
 االنترنيت

شعبة 
 المكتبة

 رئيس القسم
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الييئة التدريسية وىو عضو في مجمس القسـ ويقوـ بمياـ مقرر القسـ ىو احد اعضاء  
متابعة تنفيذ مقررات القسـ بعد المصادقة عمييا مف قبؿ رئاسة الجامعة وتنسيؽ شؤوف جدوؿ 

ساء الفروع بشأف موضوع  ؤ المحاضرات النظرية والحصص المختبرية والتنسيؽ مع السادة ر 
الميندسيف.توزيع الحمؿ التدريسي عمى السادة التدريسيف و 

تقوـ الشعبة المالية بتنظيـ سجالت يومية لممصروفات وتخصيصات الموازنة العامة لكافة  
ابواب الصرؼ وعمؿ وصوالت قبض لػػػ )االنترنيت, الوثائؽ, التأيدات, المكمميف, االعتراضات, 

مور المالية االخرى مع صكوؾ مرفقة مع التأجيؿ( وعمؿ سندات صرؼ لمشتريات القسـ واال
سندات صرؼ وتوزيع الرواتب الشيرية لمنتسبي القسـ.

تقـو ىذه الشعبة بميمة تقويـ االداء وجمع البيانات مف مصادرىا وبالتعاوف مع رئاسة القسـ  
ارات المعدة لمغرض المطموب وتسميميا الى قسـ ضماف الجودة واالداء في رئاسة ووفؽ االستم

عمى مستوى الجامعة ومعالجتيا مع مراعاة السقؼ الزمني والسرية في  توحيدىاالجامعة لغرض 
كذلؾ العمؿ عمى وضع اآلليات الالزمة والسبؿ العممية الصحيحة لضماف الجودة وتحقيؽ  العمؿ.

الى ذلؾ فأف الشعبة تقوـ بأعداد الكثير مف الكتيبات الخاصة بالقسـ ومنيا  االعتمادية.اضافة
دليؿ الطالب ، دليؿ القسـ واعداد التقرير السنوي ودراسة معايير الجودة لمقسـ ووضع المقترحات 

الواجب تحقيقيا لمنيوض بواقع التعميـ.

تقوـ الوحدة القانونية بتقديـ المشورة القانونية واعطاء الرأي القانوني فيما يخص المطالعات  
ثناء المداوالت. وكذلؾ تعتبر عضوا" في لجاف التحقيؽ ولجاف التي ترد الى الوحدة القانونية او ا

اضافة الى انجازىا الكفاالت الطالبية لطمبة القسـ  .وتدقيؽ كافة العقود والكفاالت االنضباط
وعضوية الكثير مف المجاف ومنيا لجنة شؤوف الطمبة ولجنة االنضباط.
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تقوـ وحدة االنترنيت بما يمي: 
.التعاوف مع رئاسة القسـ وشعبة الدراسات العميا -1 
قسـ االخرى.تييئة الحواسيب المرتبطة باالنترنيت في مفاصؿ ال -2 
ة وضماف تغطيتيا وعمميا بصورة سمسة.االشراؼ عمى عمؿ شبكة القسـ الداخمي -3 
القسـ االلكتروني وتحديثة ورفدة بالبيانات دوريا".ادارة موقع  -4 
تقديـ الدعـ التقني والفني الجيزة تقنية المعمومات واالتصاالت بالقسـ. -5 
رفد القسـ بمختمؼ البرامجيات المكتبية والعممية وتقديـ الدعـ الفني بخصوصيا. -6 
التواصؿ مع الدوائر ذات العالقة مثؿ مركز تقنية المعمومات ومركز الحاسوب   -7 

االلكتروني في الجامعة.

 ،تقـو شعبة التسجيؿ في القسـ بانجاز جميع االمور التي تخص الطمبة ولجميع المراحؿ     
حيث تقـو بتسجيؿ الطمبة الجدد المقبوليف في القسـ في بداية كؿ عاـ دراسي وضمف جميع 

وتقوـ بتزويد الطمبة بكتب التأييد باالستمرار بالدراسة.  ،قنوات القبوؿ ومتابعة مباشرتيـ
وتعتبر ىذه الشعبة حمقة الوصؿ بيف الطالب ووزارة التعميـ العالي مف خالؿ ارتباطيا بقسـ 

افة ومتابعة ضالتسجيؿ وشؤوف الطمبة في رئاسة الجامعة مف حيث تسييؿ التنقالت واالست
رقنيف والراسبيف بالغياب. وتقوـ ىذه الشعبة بتزويد معامالت التأجيؿ وترقيف القيد وعودة الم
والبيانات التي تخص القسـ في كافة  باإلحصائياتقسـ التسجيؿ وشؤوف الطمبة في الجامعة 

الوثائؽ لمخريجيف وبكؿ مف المغتيف العربية واالنكميزية  بإصدارالنواحي. وتقوـ ىذه الشعبة 
 عنيا مف الجيات الخارجية.  راالستفسايتـ وكذلؾ التحقؽ مف صحة الصدور لموثائؽ التي 

 :وبالتنسيؽ مع لجنة التوثيؽ بما يمياما فيما يخص الوثائؽ فتقـو الشعبة 
 .اصدار وثائؽ التخرج بالمغتيف العربية واالنكميزية 
 .تأييدات ووثائؽ التعييف 
 .صحة الصدور 
 .احصائيات الخريجيف 
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حيث تأسست منذ تأسيس  التكنولوجية الجامعةتعتبر مكتبة القسـ أقدـ مكتبة عممية في      
كما ويمتمؾ قسـ ىندسة المكائف والمعدات قاعة خاصة في 1960 العالي  يمعيد الصناع

، المكتبة IVSLالمكتبة المركزية التابعة لمجامعة التكنولوجية وكذلؾ توجد المكتبة االفتراضية 
، ويوجد أيضا مخزف  2006 – 2007االلكترونية  الحديثة العيد، حيث بدأ العمؿ بيا منذ 

 لمكتب المجانية. 
ى( 100تبة )تبمع مساحة المك    

وتكوف مستخدمة مف قبؿ طمبة الدراسات العميا واالوليو  2
يحوي العديد مف  -ثنائية وثالثية األجنحة  -( رؼ بأحجاـ مختمفة26والتدريسييف وتتوفر فييا )

امناء عناويف الكتب العربية واالنكميزية واالطاريح والمجالت والدوريات. تدار المكتبة مف قبؿ 
بواسطة قاعدة بيانات، تحتوي عمى قاعة مطالعة واحدة مؤثثة ومكيفة. في الجدوؿ أدناه  مكتبة

 يوضح أعداد الكتب والمجالت والدوريات واالطاريح واألقراص المضغوطة.

رسائل واطاريح  عدد الدوريات عدد المجالت عدد الكتب
دكتوراه -ماجستير  

 أقراص مضغوطة
CD 

 عدد نوع عدد نوع عدد نوع عدد نوع عدد نوع
2203 4352 - - 587 587 73 367 4 4 

خالل األعوام 
 السابقة

خالل األعوام 
 السابقة

خالل األعوام 
 السابقة

خالل األعوام 
 السابقة

خالل األعوام 
 السابقة

 األجنبية العربية األجنبية العربية األجنبية العربية األجنبية العربية األجنبية العربية
- 113 5 1 10 1 8 2 - - 

تتشكؿ شعبة المختبرات في القسـ مف مدير المختبرات والميندسيف والباحثيف والفنييف وترتبط      
اعضاء الييئة  أحد. ويشغؿ منصب مدير المختبرات بالمعاوف العمميوحدة المختبرات اداريا" 

ومف مياـ مدير شعبة  ،التدريسية ممف لدييـ خبرة عممية وعممية واسعة في معظـ مختبرات القسـ
 :يما يمالمختبرات 
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متابعة موجودات المختبر مف أجيزة وأثاث مختبري وكؿ ما يتعمؽ ببناية المختبر مف  -1
 يربائية والصحية.تأسيساتيا الك

متابعة صالحية االجيزة المختبرية لمعمؿ وصيانتيا والمواد االحتياطية والتشاور مع  -2
 الفروع لمتابعة صيانة وتطوير االجيزة المختبرية. يساء الفروع العممية لتكميؼ تدريسيؤ ر 
 متابعة توفير مستمزمات اداء الحصص المختبرية )كالمالـز المختبرية مثال"(. -3
متابعة التزاـ المختبرات بتنفيذ التعميمات والتوجييات الصادرة مف القسـ والفروع وعكس  -4

 صورة سير الحصص المختبرية فيما يخص المشرفيف الى رؤساء الفروع.
متابعة توفير واضافة اجيزة مختبرية حسب حاجة المختبرات وبناءا" عمى حاجة  -5

 برية والمقترنة بتوصيات رؤساء الفروع.وتوصيات المشرفيف العممييف لمحصص المخت
 واجازات منتسبي المختبرات.متابعة دواـ  -6
أعداد ودراسة لواقع المختبرات والتييؤ الستيراد االجيزة المختبرية بما يتالئـ مع الموازنة  -7

 السنوية.

بشكؿ مباشر بمعاوف رئيس القسـ لمشؤوف العممية وتكوف مسؤولة عف  الشعبةترتبط       
البيانات المطموبة مف القسـ باستخداـ نظاـ االفراد الخاص بالتدريسييف والموظفيف وكؿ ما 

 يتعمؽ بيـ مف معمومات شخصية وعامة.

السيد تقوـ الشعبة االدارية بتنفيذ التعميمات االدارية الصادرة مف رئاسة الجامعة ومف       
باط لمعامميف. وكذلؾ انجاز المعامالت ضيتعمؽ بشؤوف الخدمة واالنرئيس القسـ وكؿ ما 

وتدقيؽ حضور وغيابات منتسبي القسـ وانجاز  االدارية الخاصة بمنتسبي القسـ ومتابعتيا
االمور االدارية فيما يتعمؽ بالمراسالت والكتب الرسمية وشبة الرسمية واالشراؼ المباشر 

 .كافة المتعمقات البريديةوأستالـ البريد اليومي وأرساؿ 
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 ،األثاث ،الكيربائيات ،التأسيسات الصحية متابعةتتضمف واجبات شعبة الصيانة      
عماؿ الحدادة أالى تشغيؿ واطفاء المولدة والقياـ ب ضافةباإلزة التبريد اجي ،األجيزة المختبرية

 .،متابعة وصيانة كافة مرافؽ القسـ والمحاـ

 
 تقـو شعبة المخازف بما يمي:

 ف القسـ.متابعة الموجودات واستالـ وتسميـ المواد مف مخز  -1
 ادخاؿ المواد الجديدة في سجالت المخازف الرئيسية في الجامعة. -2
 .وحسب الطمب اعادة توزيع المواد المشتراة في القسـ -3
 جرد موجودات القسـ سنويا". -4
 .أعداد قوائـ بالمواد المستيمكة ومتابعة شطبيا -5

 :في قسـ ىندسة المكائف والمعدات الوحداتو  الشعب لتالي يبيف اسماء مدراءالجدوؿ ا
 الونصب الشهادة االختصاص االسن الثالثي ث

 يطؤٔل انهجاٌ انؼهًٛت انذائًت دكخٕراِ ِ. يٛكاَٛك أ.و.د.يحًذ ادرٚص يحطٍ 1

 يقررة انقطى دكخٕراِ = و.د.ٔفاء ػبذ ضؼٕد 2

 يذٚر انًخخبراث دكخٕراِ = و.د نؤ٘ ػبذانؼسٚس يٓذ٘ 3

 يطؤٔل انذراضاث انؼهٛا دكخٕراِ = و.د قاضى ػباش ػطّٛ 4

 دكخٕراِ = و.د.َبراش يحًذ يٓذ٘ 5
انجٕدة ٔاالداء  ضًاٌ يذٚر شؼبت

 انجايؼٙ

 يطؤٔل شؼبت انهجُت األيخحاَٛت دكخٕراِ ِ. يٛكاَٛك ػبذ انكرٚى ػباش خضٛرد.  6

 ياجطخٛر = و.ػًاد ػبذانرضٕل ػبذانصاحب 6
حقُٛت انًؼهٕياث يذٚر شؼبت 

 ٔاألحصاء

 شؼبت انخطجٛميطؤٔل  ياجطخٛر = .ًْاو يحًذ صانحو 7

 انصٛاَت شؼبتيطؤٔل  بكهٕرٕٚش = يحًذ جبار كاظى 8

 يطؤٔل ٔحذة االَخرَج بكهٕرٕٚش ػهٕو حاضباث رشٛذيحًذ احًذ  9
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 يذٚر انشؼبت انًانٛت بكهٕرٕٚش ادارة اػًال يصطفٗ اضًاػٛم ابراْٛى 11

 بكهٕرٕٚش قإٌَ حًٛى ْاد٘ فاضم 11
ٔيطؤٔل  يطؤٔل انٕحذة انقإََٛت

 شؼبت انهجاٌ االدارٚت انذائًٛت

 انًكخبتيطؤٔل شؼبت  دبهٕو فُٙ - اَخصار يحًذ رضا يٓذ٘ 12

 يذٚر االدارة اػذادٚت - جاضى َاجٙ حطٍ 13

 يذٚر انًخازٌ اػذادٚت - َجى ػبذانخانق ػباش 14

 

 

وفقا لممعدالت الصؼ االوؿ  في والمعدات الجدد في قسـ ىندسة المكائف يتـ قبوؿ الطمبة     
الصادرة مف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي اضافة الى نسبة مف خريجي المعاىد القبوؿ 

وكما  ولىاال السنةفي عمى تخصصات القسـ  حسب معدالتيـ وزيعيـويتـ توالدراسات المينية 
 يمي:
 العاـندسة الميكانيؾ ى.  
 ىندسة التكييؼ والتجميد. 
 ىندسة الطائرات. 
 ىندسة السيارات. 

 مف خرجتوقد  وطالبة، طالب 718حوالي  2013-2012 سنة الدراسيةمل وعدد طالب إذ يبمغ    
مة الدراسات ميندس وميندسة في مرح 9441السنة الدراسية حوالي  ىذهوحتى  والقسـ منذ تأسيس

 .األولية
  

وذلؾ بمنح شيادة  1975بدأت الدراسات العميا في قسـ ىندسة المكائف والمعدات منذ      
يندسة الميكانيكية وقد تـ منح شيادات التخرج منذ الدبموـ العالي والماجستير في تخصصات ال
(. التكييؼ والتجميد، توليد الطاقة، الميكانيؾ التطبيقيذلؾ التاريخ ولحد االف ) في اختصاصات 
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) في اختصاصات  1995في اليندسة الميكانيكية منذ عاـ  الدكتوراهوبدأ العمؿ بمنح شيادة 
مف االقساـ والكميات القميمة في البمد التي  بكونو(، وقد تميز قسمنا الحراريات، الميكانيؾ التطبيقي

لية القبوؿ في الدراسات العميا تكوف حسب تعميمات وضوابط آلـ تتوقؼ الدراسات العميا فييا. و 
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي لكؿ عاـ دراسي.

 

  الميكانيكية في أحد االختصاصات اآلتية: يمنح القسـ شيادة الماجستير في عمـو اليندسة     
 تطبيقي.الميكانيؾ ال 
 تجميدالتكييؼ و ال. 
 .توليد الطاقة 
الطالب خالؿ السنة األولى )التحضيرية(  كافة، يدرسمدة الدراسة سنتاف لالختصاصات      

السنة الثانية، ينجز مشروعًا بحثيًا يشرؼ عميو  منيا فصميف مف المواد النظرية المتقدمة. وفي
خالليا دراسة بحثية تعد جزءًا مف متطمبات نيؿ شيادة  أساتذة أكفاء مف ذوي االختصاص، يقدـ

 .أحد االختصاصات أعاله الميكانيكية في الماجستير في اليندسة
 

  

 :اليندسة الميكانيكية في أحد االختصاصات اآلتية يمنح القسـ شيادة الدكتوراه في عمـو     
 .الميكانيؾ التطبيقي 
 .الحراريات 

الطالب خالؿ السنة األولى  يدرس ،مدة الدراسة ثالث سنوات لالختصاصات كافة     
وفي السنتيف الثانية  )التحضيرية( منيا فصميف مف المواد النظرية المتقدمة مع امتحاف شامؿ. 

االختصاص، يقدـ خالليا دراسة  والثالثة، ينجز مشروعًا بحثيًا يشرؼ عميو أساتذة أكفاء مف ذوي
ليندسة الميكانيكية في أحد في ا بحثية أصيمة تعد جزءًا مف متطمبات نيؿ شيادة الدكتوراه

 سالفة الذكر.االختصاصات 
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  1965-1964العاـ الدراسي اعداد الطمبة الخريجيف لمدراسات االولية حسب األعواـ منذ 
 :2013-2012الدراسي عاـ الولغاية 

 
 

 العام الذراسي
عذد 

 الخريجيي
 العام الذراسي

عذد 

 الخريجيي
 العام الذراسي

عذد 

 الخريجيي

1964 - 1965 15 1981 – 1982 284 1998 - 1999 259 

1965 - 1966 11 1982 – 1983 293 1999 - 2111 281 

1966 - 1967 12 1983 – 1984 313 2111 - 2111 231 

1967 - 1968 27 1984 – 1985 232 2111 - 2112 247 

1968 - 1969 19 1985 – 1986 193 2112 - 2113 312 

1969 - 1971 28 1986 – 1987 181 2113 - 2114 413 

1971 - 1971 49 1987 – 1988 182 2114 - 2115 349 

1971 - 1972 52 1988 - 1989 218 2115 - 2116 355 

1972 – 1973 54 1989 - 1991 273 2116 - 2117 249 

1973 – 1974 31 1991 - 1991 248 2117 - 2118 138 

1974 – 1975 67 1991 – 1992 331 2118 - 2119 131 

1975 – 1976 195 1992 – 1993 272 2119 - 2111 166 

1976 – 1977 183 1993 – 1994 234 2111-2111 155 

1977 – 1978 125 1994 – 1995 228 2111-2112 174 

1978 - 1979 251 1995 – 1996 193 2112-2113 134 

1979 - 1981 333 1996 – 1997 252   

1981 - 1981 235 1997 – 1998 265   

 ههنذس وههنذست 7449 الوجوىع
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 (.2013-1964خريجو الدراسة االولية لالعواـ )

 
 

عاـ الولغاية  1976-1975الدراسي عاـ الاعداد الخريجيف لمدراسات حسب االعواـ منذ 
 :2013-2012الدراسي 

 العام الدراسي
دبموم 
 العام الدراسي دكتوراه ماجستير عالي

دبموم 
 دكتوراه ماجستير عالي

1975 – 1976 1 - - 1994 – 1995 - 17 - 
1976 – 1977 - 4 - 1995 – 1996 - 16 4 
1977 – 1978 - 7 - 1996 – 1997 8 13 2 
1978 – 1979 - 9 - 1997 – 1998 - 18 3 
1979 – 1980 - 8 - 1998 - 1999 - 19 5 
1980 – 1981 2 6 - 1999 - 2000 - 25 4 
1981 – 1982 1 12 - 2000 - 2001 - 30 6 
1982 – 1983 1 8 - 2001 - 2002 - 25 2 
1983 – 1984 - 19 - 2002 - 2003 9 24 3 
1984 – 1985 - 7 - 2003 - 2004 15 12 3 
1985 – 1986 - 7 - 2004 - 2005 - 16 2 
1986 – 1987 - 5 - 2005 - 2006 - 20 7 
1987 – 1988 - 15 - 2006 - 2007 - 26 9 
1988 – 1989 - 17 - 2007 - 2008 - 18 8 
1989 – 1990 - 20 - 2008 - 2009 - 17 9 
1990 – 1991 - 14 - 2009 - 2010 - 18 14 
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1991 – 1992 - 12 - 2010-2011 - 21 14 
1992 – 1993 - 6 - 2011-2012 - 30 10 
1993 – 1994 - 13 - 2012-2013 - 21 14 

 119 575 37 مجموعال
 

 
 (2013-1975خريجو الدراسات العميا لألعواـ )

 المالحظات التاريخ اليوم تفاصيل العام الدراسي
الدراسي االوؿالفصؿ  اسبوع 15 2/1/2014    15/9/2013 االحد   

 
 

بدء امتحانات الفصؿ الدراسي 
 االوؿ

 
 

 السبت
 

موعد بدء  4/1/2014
االمتحانات النيائية لمفصؿ 

الدراسي االوؿ في الكميات التي 
تتبع النظاـ الفصمي واالمتحانات 
النصؼ سنوية لمكميات والمعاىد 

 التي تتبع النظاـ السنوي

 
 
 

6/2/2014   26/1/2014 االحد العطمة الربيعية  اسبوعيف 
29/5/2014    9/2/2014 السبت الفصؿ الدراسي الثاني اسبوع 15   
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بدء االمتحانات النيائية لمدور 
االوؿ لمكميات التي تتبع النظاـ 
السنوي واالمتحانات النيائية 
لمفصؿ الثاني لمكميات التي 

 تتبع النظاـ الفصمي

 
 

 السبت
 
 

 
 

31/5/2014  19/6/2014  
 

1/7/2014 الثالثاء بدء العطمة الصيفية  شيريف 
1/9/2014 االثنيف بدء الدواـ  لمتدريسييف 

1/9/2014 االثنيف بدء امتحانات الدور الثاني   
بدء التدريب الصيفي لطمبة 
الكميات والمعاىد المشمولة 

بالتدريب الصيفي وحسب المدد 
والمعاىدالمعتمدة في الكميات   

 
 

31/8/2014ولغاية  1/7/2014مف   

  عمما أف التقويـ الجامعي يتـ تعديمو خالؿ العاـ الدراسي وفقا لمتوقيتات الصادرة مف وزارة
 التعميـ العالي والبحث العممي.

 ضـ القسـ اربعة فروع تخصصية وىي:ي
 .ىندسة الميكانيؾ العاـ 
 .ىندسة التكييؼ والتجميد 
 .ىندسة الطائرات 
  السيارات.ىندسة 
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عة التكنولوجية متأسيس الجا منذ تكونت نواتوالميكانيؾ العاـ قد  ىندسة اف اختصاص فرع     
 ةالميكانيؾ العاـ الى اعداد ميندسيف ممميف باالساليب العممي ىندسة ييدؼ فرع، 1975 في عاـ
ة الى واقع عممي العممي ةفي حقؿ االختصاص وقادريف عمى تحويؿ المعطيات النظري ةالحديث

لألنفتاح عمى  ليكسبو المياره والمعرفة العمميةعبر االلماـ بالمبادئ واألسس اليندسية الميكانيكية 
 ومحطات توليد الطاقة المثاؿ في مجاالت الصناعةوعمى سبيؿ  مختمؼ الحقوؿ العممية والعممية

 . المجاالتالتصميـ وغيرىا مف  ومجاؿ التكييؼ ومجاؿ المركبات المختمفة اؿومج
ي أقراء الحقائؽ وتبادؿ الر تواس ةوالتحميمي ةوالعممي ةالقدرات العممي ةاف الفرع يقـو بتنمي     
متكرره لبناء  مناقشاتالتصور والخياؿ وترصيف الثقو بالنفس عف طريؽ عمؿ  ةقابمي ةوتنمي

خالؿ اتخاذ منظومات لحؿ المشاكؿ في حقوؿ العمؿ والسعي اليجاد افضؿ الطرؽ لمحؿ مف 
بيف  ةوالمناقش ةروح العمؿ الجماعي مع الحفاظ عمى روح المبادره الفردي القرار المناسب وتنمية

كؿ عاـ  عممية التي تعد مف قبؿ الفرع وعف طريقيا يتـ عمؿ منتديات ةاعضاء الفرؽ مف الطمب
ة لخمؽ روح المنافسة العممية بيف الطمبة والتي ىي مف كفوءاو ابتكار مشاريع مفيده لتطوير 

 كما ييتـ. مستقبالً  مقومات القدرة عمى حؿ المشاكؿ ونجاح الطالب في مينتة االنسانية والعممية
ؿ ومحطات القدرة لميكانيؾ العاـ بالبحوث األختصاصية في مجاؿ التزييت والتآكفرع ا اساتذة

ومحركات االحتراؽ الداخمي والخارجي واالىتزازات والتصاميـ الميكانيكية، كما ييتـ الفرع 
 (.بديؿبمواضيع الطاقات المتجددة )كطاقة الرياح وطاقة الوقود ال
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ويرفد البمد  في جامعات البمد تجميد احد الفروع العممية النادرةكييؼ والالت ىندسة يعتبر فرع     
الى اختصاصيـ  ةاضاف الشمسية ةالتكييؼ والتجميد والطاق ةبميندسيف متخصصيف في انظم

 ةالتكييؼ والتجميد دروس تخصصي ةمنيج ىندس يتضمف .ةالميكانيكي ةالعاـ في عمـو اليندس
ب الفرع يتمقى طال ةوالرابع ةالثالث ةىذه الدروس في المرحم ةوتزداد نسب ةالثاني ةمف المرحم أتبد

 ةوىي مختبر التكييؼ ومختبر التجميد وورش ةخالؿ مختبرات الفرع التخصصي ةمعموماتيـ العممي
 االخرى. ةالعام ةالى المختبرات اليندسي ةالتكييؼ اضاف

مف منتسبي الفرع باالشراؼ عمى طالب الدراسات العميا مف خالؿ رسائؿ  ةيقـو نخب     
 ةالشمسي ةوالطاق ةالماجستير والدكتوراه التي تتناوؿ البحث في مستجدات تكييؼ اليواء والتدفئ

 في اختصاصات الفرع. ةانجاز البحوث الحديث ةالى تنفيذ خط ةاضاف ةوترشيد الطاق
 

 

ىندسة مف االختصاصات الميمة في قسـ ويعتبر  1979طائرات عاـ ال ىندسة تأسس فرع     
التي تغطي كؿ مايحتاج اليو ميندس  ةالتخصصي ةالمكائف والمعدات. يمتاز الفرع بدروس

محركات الطائرات، نظرية طيراف، ديناميؾ ىواء  ،تصاميـ وىياكؿ الطائرات فالطائرات م
وغازات، سيطرة واستقرارية الطائرات، منظومات الطائرات الكيربائية والميكانيكية والصيانة الى 

يساىـ اعضاء الييئة التدريسية في الفرع  اضيع اليندسية االساسية في اليندسة الميكانيكية.المو 
والعالمية في مواضيع  تمرات المحميةبتقديـ بحوثيـ لمنشر في المجالت العممية والمشاركة في المؤ 
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اؿ حرارة، محركات الطائرات، المكائف التوربينية، ىياكؿ وتصميـ الطائرات، ديناميؾ الموائع وانتق
 ةطمب ابحاث مساىمو العديد مف اعضاء الييئة التدريسية باالشراؼ عمىاالىتزازات في الطائرة، و 

ويحرص الفرع عمى التنسيؽ والتعشيؽ العممي والتدريب مع  الدراسات العميا )ماجستير ودكتوراه(.
 الفرع. شركة الخطوط الجوية العراقية لألستفادة مف الجانب العممي لرفع كفاءة طمبة

 

 
 

 

ىذا  يواكبأنواع مركبات النقؿ، و  وتحميؿ أداء مختمؼ دؼ ىذا االختصاص إلى تصميـيي     
والمكائف  صناعة السيارات كافة التطورات والتحوالت التقنية فيالفرع كباقي الفروع األخرى 

 ةالسيارات حسب التطورات الحديث ةاجريت تعديالت عمى مناىج الدراسة لفرع ىندس الزراعية.
الى الجانب  ةالفرع عمى الجانب التطبيقي اضافواتصفت المناىج بطابعيا التطبيقي، يؤكد 

السيارات في معامؿ  ةوحد وخصوصاً   ةالنظري مف خالؿ وجود المختبرات والورش المتخصص
 ةدورات لمتعميـ المستمر لموظفي الدول ةالفرع باجراء عد تدريسيو . يقوـة التكنولوجيةالجامع

 في االختصاص. ةالتطورات الحديث خرآاليصاؿ ونشر  ةالميكانيكي ةوخريجي اقساـ اليندس
 ةتتركز عمى الجوانب النظري بمدبجامعات ال ةورائده مقارن ةمتخصص ةلمفرع اتجاىات بحثي      
 ةضافلتطوير االبحاث في اختصاص السيارات ومحركات االحتراؽ الداخمي والخارجي ا ةميموالع

كما لمفرع عف االحتراؽ.  ةثات الناتجمحركات البنزيف والديزؿ والممو الى دراسات الوقود البديؿ ل
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الكثير مف التعاوف مع شركات السيارات الخاصة والحكومية مف خالؿ التدريب الطالبي واقامة 
الندوات التخصصية لمنتسبي الفرع وطمبتة والمساىمة في الحصوؿ عمى فرص عمؿ لخريجي 

 الفرع في تمؾ الشركات والدوائر.
 

       
 

 

 أعمى شهادة المقب العممي االسم ت
 دكتوراه أستاذ جعفر ميدي حسف عمواف العفوف 1
 دكتوراه أستاذ عاصـ حميد يوسؼ فارس الدراجي 2
 دكتوراه أستاذ الحسف عبد كـر اهلل رحمف القيسي عبد 3
 دكتوراه أستاذ صباح طارؽ احمد حسف الحيالي 4
 دكتوراه أستاذ خمخاؿ حسيف شاىيف الطائي اركاف 5
 دكتوراه أستاذ مساعد ظافر صادؽ جاسـ عمي الفتاؿ 6
 دكتوراه أستاذ مساعد اخالص محمد فياض ثامر الفياض 7
 دكتوراه أستاذ مساعد احمد نايؼ ابراىيـ خميس الخزرجي 8
 دكتوراه أستاذ مساعد شاكر سكراف حسف راشد المقدمي 9
 دكتوراه أستاذ مساعد شاتي محمد صعيبر الكريزيوحيد  10
 دكتوراه أستاذ مساعد موفؽ عمي توفيؽ عبد الرسوؿ الشيربي 11
 دكتوراه أستاذ مساعد عامر مجيد حميد عمر عبد العزيز الدباغ 12
 دكتوراه أستاذ مساعد طالب كشاش مرتضى محمد ابوطبره 13
مساعدأستاذ  محمد ادريس محسف حسف ابوطبيخ 14  دكتوراه 
 دكتوراه أستاذ مساعد الرزاؽ محمود عبد اهلل النعيمي ابتياؿ عبد 15
 دكتوراه أستاذ مساعد مؤيد رزوقي حسف حسيف العبودات 16
 دكتوراه أستاذ مساعد عماد ناطؽ عبدالوىاب حميد البياتي 17
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 دكتوراه أستاذ مساعد ستار جابر حبيب نعمو الجبوري 18
 دكتوراه أستاذ مساعد محمد حسف ىادي الخزاعيالكاظـ  عبد 19
 دكتوراه أستاذ مساعد احمد عبد محمد صالح  البو موسى 20
 دكتوراه أستاذ مساعد سمير عمي اميف عمي الربيعي 21
 دكتوراه أستاذ مساعد عادؿ محمود صالح ميدي السعدي 22
 دكتوراه أستاذ مساعد قيس عبد االمير ميدي حبيب الطائي 23
 دكتوراه أستاذ مساعد اهلل مشكور جباره النجادي محمود عطا 24
 دكتوراه أستاذ مساعد زينب حسوف حسف مصطفى آؿ ناجي 25
 دكتوراه أستاذ مساعد الستار جواد محمد حسف الصراؼ عبد 26
 دكتوراه أستاذ مساعد الغفور عبد اهلل القيسي قصي جياد عبد 27
 دكتوراه أستاذ مساعد محسف نوري حمزه شيد الطائي 28
 دكتوراه مدرس حسيف وىيب ماشي كاظـ الخفاجي 29
 دكتوراه مدرس الكريـ عباس خضير قاسـ الموسوي عبد 30
 دكتوراه مدرس حسف محمد عمواف سحاب االعرجي 31
 دكتوراه مدرس مثنى حمزه سعدوف عباس الركابي 32
 دكتوراه مدرس العزيز ميدي لفتو القيسي لؤي عبد 33
 دكتوراه مدرس حسنيف محمد حسيف حسيف الساعدي 34
 دكتوراه مدرس نبيؿ نور سوادي عباس البحتري 35
 دكتوراه مدرس اليادي حسف شطيط الطائي ىناء عبد 36
 دكتوراه مدرس ابتساـ ميدي شياب احمد االنباري 37
 دكتوراه مدرس لحميد رشيد جاسـ الجميمي سياد عبدا 38
 دكتوراه مدرس عطيو شالؿ العكيميقاسـ عباس  39
 دكتوراه مدرس صادؽ جعفر عزيز قادر الجميؿ 40
 دكتوراه مدرس وفاء عبد سعود حميد الجنابي 41
 دكتوراه مدرس ليث جعفر حبيب ميدي السعدي 42
 دكتوراه مدرس نبراس محمد ميدي عمي الكعبي 43
 دكتوراه مدرس المطيؼ عبد الكريـ الدروبي نبيو ناطؽ عبد 44
 دكتوراه مدرس صادؽ حسيف باخي عمي اليواسي 45
 دكتوراه مدرس حسيف محمد حسيف كاظـ الخفاجي 46
 دكتوراه مدرس عمي رعد حسف عبد الشباني 47
 دكتوراه مدرس عمي ناصر حسيف عمي الجبوري 48
 دكتوراه مدرس ساىره حسف ابراىيـ صالح الساعدي 49
 دكتوراه مدرس الجابريفالح فاخر حاتـ ناصر  50
 دكتوراه مدرس الحسيف باقر اسماعيؿ القاضي احساف عبد 51
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 دكتوراه مدرس عمي لفتو كعيد رشؾ الجنابي 52
 دكتوراه مدرس ميند يوسؼ حنا 53
 دكتوراه مدرس ضياء غانـ مطشر عبد اهلل الطالبي 54
 ماجستير مدرس الكريـ سمماف عبدالكريـ عبد الرحيـ النعيمي عبد 55

 ماجستير مدرس غازي فيصؿ سمومي عمواف السميمي 56
 ماجستير مدرس محمد فوزي محمد جمعة الحمداني 57
 ماجستير مدرس مقداـ طارؽ جيجاف باش آغا 58
 ماجستير مدرس احمد عدناف عبد الجبار شندوخ القيسي 59
 ماجستير مدرس خميؿ ابراىيـ عباس حميد الكيي 60
 ماجستير مدرس الميدي حمادي عبادي العنبكي عمي عبد 61
 ماجستير مدرس اسراء يحيى داود االصيبع 62
 ماجستير مدرس رعد شياب احمد مجيد آؿ مكي 63
 ماجستير مدرس الصاحب حمود الربيعي الرسوؿ عبد عماد عبد 64
 ماجستير مدرس سندس حسيف عبد مياوش المساري 65
 ماجستير مدرس الساعديساجده صبري فارس خميس  65
 ماجستير مدرس حيدر عبد ضيد كاصد الربيعي 66
 ماجستير مدرس عامر عبد القادر خميؿ حاجي الحاجي 67
 ماجستير مدرس احمد عبد النبي عمراف سمماف البياتي 69
 ماجستير مدرس صالح سعيد داود العاني ىماـ محمد 70
 ماجستير مدرس الحسيف محمد الربيعي مصطفى احمد عبد 71
 ماجستير مدرس مساعد اهلل الخفاجي فالح حسف عبد  عبد 72
 ماجستير مدرس مساعد السالـ حمزه ناصر حسيف الخزعمي عبد 73
 ماجستير مدرس مساعد عمي ياسر حسف شمخي الزيدي 74
 ماجستير مدرس مساعد سعدوف كاظـ عايد جواد الحمداني 75
 ماجستير مدرس مساعد المحمديالجبار جوير شامخ مغير  عبد 76
 ماجستير مدرس مساعد الصاحب جابر المظفر الحسيف عبد عماد عبد 77
 ماجستير مدرس مساعد الوىاب عبد الرزاؽ البدر حسنيف عدناف عبد 78
 ماجستير مدرس مساعد نبيؿ سمير محمود رادـ السعدي 79
 ماجستير مدرس مساعد قحطاف عدناف عباس موسى النقيب 80
 ماجستير مدرس مساعد االمير محمد مري االجمي ميسوف عبد 81
 ماجستير مدرس مساعد الكاظـ محمد السعيدي عمي عايد عبد 82
 ماجستير مدرس مساعد شذى شريؼ نصيؼ جاسـ الدوري 83
 ماجستير مدرس مساعد ياسميف حميد عبد حسيف البياتي 84
 ماجستير مدرس مساعد جناف ميدي ىادي كاظـ النداؼ 85
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 ماجستير مدرس مساعد صيبع اسامو بالسـ احمد عبد محمد ابو 86
 ماجستير مدرس مساعد ايناس حسف فميح شغيؿ الزيدي 87
 ماجستير مدرس مساعد لمياء ميدي اسعد نصيؼ الدليمي 88
 ماجستير مدرس مساعد ليث اياد سمماف درويش السعداوي 89
 ماجستير مدرس مساعد الخزعميالزىره صالح  عمار سعدوف عبد 90
 ماجستير مدرس مساعد عمار سميـ حميد محمد مرزه 91
 ماجستير مدرس مساعد وساـ عبد كاطع عمي المالكي 92
 ماجستير مدرس مساعد اليادي جبر مطر الماجدي عالء عبد 93
 ماجستير مدرس مساعد سيى عبدااللو محمد حميد الخفاجي 94
 ماجستير مدرس مساعد حسيف الخمؼعمي محمد رضا محسف  95
 ماجستير مدرس مساعد عدي شاكر ىادي محمد الدفاعي 96
 ماجستير مدرس مساعد عمي فالح محمد مجيد شالؿ 97
 ماجستير مدرس مساعد اصالف محمد مصطفى محمد كمالي 98
 ماجستير مدرس مساعد عقيؿ عمي وناس كاظـ الوائمي 99
 ماجستير مدرس مساعد العبيديعماد اسماعيؿ حبيب عويد  100
 ماجستير مدرس مساعد المنعـ اسماعيؿ محمد العبيدي ليث عبد 101
 ماجستير مدرس مساعد شيماء ىالؿ كامؿ عزيز الطائي 102
 ماجستير مدرس مساعد عقيؿ زكي ميدي عمي السوداني 103
 ماجستير مدرس مساعد ىماـ كريـ جمغؼ جاسـ الجنابي 104
 ماجستير مدرس مساعد يوسؼ  محمود احمد الضاحي نجـ الديف 105
 ماجستير مدرس مساعد رشا محمد حسيف فزيع المالمي 106
 ماجستير مدرس مساعد ابراىيـ موسى حسف عيسى السوداني 107
 ماجستير مدرس مساعد أورىاف صباح عبد اهلل جعفر البياتي 108
 ماجستير مدرس مساعد بشار عمي حمد 109

وتزويدىـ  ،يضـ القسـ مجموعة مف المختبرات المتخصصة التي تيدؼ الى تدريب الطمبة     
والجدوؿ التالي يوضح اسماء المختبرات ومساحتيا وعدد  ،بالخبرة العممية في مجاؿ اختصاصيـ

 االجيزة المختبرية والمواضيع التي يخدميا:
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المواضيع التي يخدمها  اسم المختبر ت
 المختبر

 مساحة المختبر
2م  

1,2ميكانيؾ  ميكانيؾ 1  41 
1حراره 2  42 حراره 
 20 كيربائية كيرباء 3
2حراره  4  300 حراره 
 41 مقاومة مقاومة مواد 5
1موائع  6  198 موائع 
 65 تكييؼ تكييؼ 7
 145 احتراؽ محركات احتراؽ 8
 55 نظرية مكائف نظرية مكائف 9
 52 انتقاؿ حراره انتقاؿ حراره 10
2موائع  11  198 موائع 
 45 سيطره سيطره 12
 45 اىتزازات اىتزازات 13
 36 ديناميؾ غازات غازات 14
 300 محطات وبخارية محطات 15
 35 تكنولوجيا معدات مختبر تكنولوجيا معدات 16
 65 تجميد تجميد 17
 41 ترشيد طاقة طاقة متجدده 18
 36 دفع محركات طائره ودفع 19
 36 صيانة صيانة طائره 20
 36 ديناميؾ ديناميؾ الطائره 21
احتراؽ عمميات 22  145 عمميات احتراؽ 
 11 نظرية مركبات نظرية مركبات 23
مختبر وورشة الدراسات  24

 العميا
مواضيع تخص الفروع 
اليندسية المختمفة لطمبة 

 الدراسات العميا

30 
1برمجو  25  CAD 30 فورتراف + 
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2برمجو  26  CAD+ Matlab 69 
3برمجة  27  Solid work+ 38 تحميالت 
4برمجو  28  CAE 36 
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المركزي  بوؿققسـ ال -يخضع القسـ الى آلية عمؿ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي      
حيث يتـ ترشيح خريجي الدراسات االعدادية الفرع العممي لمقبوؿ في قسمنا بناءًا عمى معدالت 
التخرج اضافة الى ذلؾ يتـ قبوؿ بعض الطمبة مف العشرة االوائؿ مف خريجي المعاىد الفنية 

ظفيف والبعض االخر مف الخمسة بالمئة مف اوائؿ الدراسات المينية وبعض المتميزيف مف المو 
مف وزارات الدولة. ويتـ توزيع الطمبة عمى فروع القسـ )اختصاصات( بناءًا عمى معدالت 

 تخرجيـ مف االعدادية ورغباتيـ.
 

يؿ القسـ خالؿ فترة عمى الطمبة المقبوليف في قسمنا اجراء عممية التسجيؿ في شعبة تسج     
 اربعة عشر يومًا مف تاريخ اوامر قبوليـ وبخالفو يعتبر امر القبوؿ الغيًا.

تحتفظ شعبة التسجيؿ لمقسـ بممؼ كامؿ عف البرنامج األكاديمي وسجالت التخرج والتقديـ      
صمة لكؿ طالب. يحتوي ىذا الممؼ عمى كافة السجالت األكاديمية، والمراسالت والوثائؽ ذات ال

 لمطالب، بما في ذلؾ ما يمي:
 .نسخة كاممة ومحدثة مف نتائج الطالب عند االنتياء مف كؿ عاـ دراسي 
  :مراجعة مفصمة لممناىج الدراسية، والذي يبيف المواضيع والفئات المطموبة ومفصمة بالتفصيؿ

 األخرى. الرياضيات والعموـ، العمـو اإلنسانية، العمـو اليندسية، والمواضيع التخصصية
  نسخ مف جميع المراسالت ذات الطابع األكاديمي مع الطالب، بما في ذلؾ خطابات القبوؿ في

 الجامعة.
 .أي استثناءات لمقواعد التي قدميا الطالب واتخاذ أي إجراء بشأف تمؾ االستثناءات 
 لتدريس أو أي تعميؽ أو تعميمات مف قبؿ رئاسة القسـ او المعاونيف مف ضمنيـ أعضاء ىيئة ا

 أي مصادر أخرى ذات الصمة.
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الطمبة بيف االقساـ او الكميات وفقًا لضوابط وتعميمات القبوؿ الصادرة مف  تتـ عممية انتقاؿ     
القبوؿ المركزي التي  دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي/

 تعمـ عمى الجامعات العراقية قبؿ بدء العاـ الدراسي.
 

يمتـز الطالب بالدواـ الرسمي حسب التقويـ الجامعي المقرر مف قبؿ وزارة التعميـ العالي  
 .2111لسنة  134الدواـ وفقًا لتعميمات االمتحانية رقـ والبحث العممي ويتـ متابعة الطمبة ب

 

 ي قسمنا ىو النظاـ السنوي.النظاـ المتبع ف       

 

لبحث العممي ورئاسة الجامعة فيما يخص الزي يتـ التقييد بتوجييات وزارة التعميـ العالي وا    
الموحد والحشمة ويتـ متابعة التطبيؽ والحث مف قبؿ لجنة خاصة تشكؿ في بداية كؿ عاـ 

 دراسي وحسب االلواف المسموح بيا.
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يعتبر مف متطمبات التخرج انجاز طالب المرحمة االخيرة )الرابعة( مشروع تخرج حيث يتـ 
توزيع مشاريع التخرج في بداية العاـ الدراسي مف قبؿ الفروع العممية وفقًا لمعدالت الطمبة وعمى 

طالب اف ينجز مشروع تخرجو وفي حالة عدـ انجازه ال يستوفي شروط التخرج. ويتـ توزيع ال
الطمبة وفقا لمخطة المعدة مف قبؿ مجمس القسـ حيث باالمكاف اف يشترؾ في مشروع التخرج 
اكثر مف طالب او طالب واحد لكؿ مشروع. وقد تـ التوجيو لشعبة ضماف الجودة واالداء 

ساء الفروع بالتنسيؽ مع بعضيـ الختيار مشروع ريادي يمكف مف خاللو الجامعي والسادة رؤ 
 المشاركة بالندوات والمؤتمرات والمسابقات الرسمية. 

 

لمحصوؿ عمى درجة بكالوريوس عموـ في برنامج اليندسة الميكانيكية مف قبؿ قسـ ىندسة      
 بالمتطمبات التالية: االلتزاـالمكائف والمعدات يجب عمى الطالب 

 8أو سنوات 6لمسموح بو لمدراسة ). النجاح في السنوات األربع الدراسية، وفترة الحد األقصى ا1
 ( )وحسب سنة قبولة ووفقًا لمضوابط والتعميمات الطالبية النافذة(.سنوات

 . اجتياز التدريب الصيفي بنجاح.2
 

يمارس الطالب التطبيؽ العممي في مياديف العمؿ الفعمية في دوائر الدولة او القطاعات       
االشتراكي والمختمط لكي يعايش جانبا مف الحياة العممية وضمف اختصاصو ومف منطمؽ ىذا 

ؽ فاف قسـ المكائف والمعدات قد اولى اىتماما كبيرا ببرنامج التدريب الصيفي مف خالؿ السيا
 تطبيؽالتنسيؽ مع مختمؼ قطاعات العمؿ ومنذ نشأة القسـ ولحد االف. حيث يتـ االشراؼ عمى 

ىذا البرنامج مباشرة مف رئاسة القسـ ومف خالؿ لجنة التدريب الصيفي ومف رئيس لجنة واربعة 
 تابعة وتنفيذ ميمات تدريب الطمبة لكؿ عاـ دراسي.اعضاء لم

 تتولى لجنة التدريب الصيفي في القسم المهام التالية:
 تحديد مناىج التدريب بحيث تالئـ متطمبات القسـ. .1
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مفاتحة مواقع التدريب لتوفير الفرص التدريبية ومحاولة توزيع الطمبة حسب الرقعة  .2
 الجغرافية لسكناىـ.

 باسماء طمبة المرحمة الثانية والثالثة المشموليف بالتدريب الصيفي.اعداد قوائـ  .3
اوامر توزيع الطمبة واعطاء كتب رسمية خاصة بارساؿ الطمبة الى مواقع التدريب  اصدار .4

موقعو مف قبؿ رئيس القسـ مع تزويد المواقع التدريبية باستمرار االشراؼ العممي لتقييـ 
 الطالب.

استمارة االشراؼ العممي والتاكيد عمى الدوائر المدربة بارساؿ متابعة التدريب مف خالؿ  .5
 استمارة االشراؼ العممي بعد اكماؿ متطمبات فترة التدريب.

 الزاـ الطالب بتقديـ تقرير عف تدريبو الصيفي ومدى االستفادة منو. .6
 استالـ التقارير وتقييميا مف خالؿ استمارة التقييـ. .7
تمارات التقييـ جميع المعمومات في السجالت الخاصة اعداد مجمؿ التقييـ مف خالؿ اس .8

 بجميع الطمبة في الحاسبة.
اعداد قوائـ نيائية بالطمبة المستوفيف لمتدريب الصيفي وتسميميا الى المجنة االمتحانية في  .9

الفصؿ الثاني لمسنة )باعتبار الطالب الذي اكمؿ جميع مفردات الدراسة ولكافة المراحؿ 
 الـ يستوفى متطمبات التدريب الصيفي(.بنجاح وال يتخرج م

 تقديـ تقرير نيائي عف التدريب الصيفي الى السيد رئيس القسـ. .10
ارساؿ التقرير النيائي عف التدريب الصيفي الى كؿ مف مركز التدريب والمعامؿ في  .11

 الجامعة وقسـ التسجيؿ وشؤوف الطمبة والتسجيؿ في القسـ.

 فعاليات التدريب الصيفي:
التدريب الصيفي شيريف وعمى مرحمتيف الثاني والثالث وعمى اف تكوف محصورة في  اوال: فترة
 ( خالؿ العطمة الصيفية.31/8الى  1/7الفترة )

ثانيا: يستمـ الطالب كتاب موجو الى المواقع المراد التدريب بو مع استمارة التقييـ المعتمدة لكي 
 يقدـ الى الموقع عند بدأ التدريب.

 ـ التدريب الصيفي بموجب االستمارة المعتمدة وكما يمي:ثالثا: يتـ تقوي
 % )ستوف بالمئة( في موقع التدريب.60لتقويـ الميداني ا -1
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% )اربعوف بالمئة( عف التقدير الذي يقدمو الطالب المتدرب لمجنة 40التقويـ العممي  -2
 التدريب في القسـ.

بالمئة( مف مجموع درجاتة ويعتبر  % )خمسوف50تكوف درجة التقويـ نجاح نجاح التقؿ عف  -3
 الطالب مستوفي التدريب.

في حالة عدـ حصوؿ الطالب عمى درجة النجاح فال يعتبر مستوفيا لمتدريب ويعيده في  -4
 السنة الثانية.

وفي لمتدريب الصيفي ناجحيف رابعا: يعتبر الطمبة الذيف اكمموا المرحمة الرابعة دراسة وغير مست
حالة اكماؿ التدريب الصيفي وفي حالة عدـ اكماليـ اياه فيتـ اعتبارىـ  لدور الثاني فيفي ا

 راسبيف.
 

االرشاد التربوي التي تحدد اعضائيا بداية  وحدةيوجد في قسـ ىندسة المكائف والمعدات       
مسؤواَل عف مرحمة معينة كؿ عضو يكوف كؿ عاـ دراسي يكوف اعضاءىا مف الييئة التدريسية و 

حيث  التربوي والعممي كوف حمقة وصؿ بيف رئاسة القسـ والطمبة في االتجاىيفولجميع الفروع. وت
متكونة مف مرشد تربوي لكؿ مرحمة دراسية. ليس ليذه  2012-2011كانت لجنة العاـ الدراسي 

وليـ اتصاؿ مباشر برئاسة القسـ وتكوف مياـ  عف بعض المجنة رئيسا حيث يكوف عمميـ منفصؿ
ى عاتقيا التواصؿ مع الطمبة والسماع لمقترحاتيـ لمقسـ. كذلؾ يوجد ىذه المجنة ىو االخذ عم

ممثؿ عف التدريسيف لو نفس الميمة كحمقة وصؿ بيف الييئة التدريسية ورئاسة القسـ ويحضر 
 اجتماعات مجمس القسـ.

 

 2117( لسنة 161رقم )
 العالي والبحث العمميتعميمات انضباط الطمبة في مؤسسات وزارة التعميم 



 

 

34  

 

( مف قانوف وزارة 47( مف المادة )2( والفقرة )37( مف المادة )2استنادا" الى احكاـ الفقرة )
 . 1988( لسنة 40التعميـ العالي والبحث العممي رقـ )

 أصدرنا التعميمات التالية:
 يمتزم الطالب بما يمي:( 1المادة )

التعميـ  مة الداخمية والتعميمات واالوامر التي تصدرىا وزارة التقيد بالقوانيف واالنظمة واالنظ -أوال"
 العالي والبحث العممي )الجامعة, الييئة, الكمية, المعيد(.

عدـ المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء او تعمد  -ثانيا"
 وال".الدينية فعال" او قفية أو العرقية أو ئأثارة الفتف الطا

 عدـ االساءة الى سمعة الوزارة أو مؤسساتيا بالقوؿ أو الفعؿ داخميا أو خارجيا. -ثالثا"
عالي واحتراـ لالدارة وىيئة  انضباطيتنافى مع السموؾ الجامعي مف  تجنب كؿ ما -رابعا"

 التدريسيف والموظفيف وعالقات الزمالة والتعاوف بيف الطمبة.
السموؾ المنضبط القويـ الذي سيؤثر ايجابا" عميو عند التعييف والترشيح لمبعثات  -خامسا"

  والزماالت الدراسية.
عف اي عمؿ مف شأنو االخالؿ بالنظاـ والطمانينة والسكينة داخؿ الحـر  االمتناع -سادسا"

 يف بو.الجامعي )الكمية أو المعيد( أو المشاركة فيو والتحريض عميو أو التستر عمى القائم
 المحافظة عمى المستمزمات الدراسية وممتمكات الجامعة أو الييئة أو الكمية أو المعيد. -سابعا"
 عدـ االخالؿ بحسف سير الدراسة في الكمية او المعيد. -ثامنا"
التقيد بالزي الموحد المقرر لمطمبة عمى أف تراعى خصوصية كؿ جامعة أو ىيئة عمى  -تاسعا"
 .حدة

تجنب الدعوة الى قياـ تنظيمات مف شأنيا تعميؽ التفرقة أو ممارسة أي صنؼ مف  -عاشرا"
 صنوؼ االضطياد السياسي أو الديني أو االجتماعي.

تجنب الدعاية ألي حزب أو تنظيـ سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أوطائفية  -حادي عشر
 الندوات.سواء كاف ذلؾ في تعميؽ الصور والالفتات والممصقات أو أقامة 

عدـ دعوة شخصيات حزبية اللقاء محاضرات أو اقامة ندوات حزبية أو دينية  -ثاتي عشر
  دعائية داخؿ الحـر الجامعي حفاظا" عمى الوحدة الوطنية. 

 :احدى المخالفات األتية ( يعاقب الطالب بالتنبية اذا ارتكب2المادة )
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 أو الييئة.عدـ التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة  -أوال"
 االساءة الى عالقات الزمالة بيف الطمبة أو تجاوزه بالقوؿ عمى أحد الطمبة. -ثانيا"

 اذا ارتكب احدى المخالفات األتية: رباإلنذا( يعاقب الطالب 3المادة )
 فعال" يستوجب المعاقبة بالتنبية مع سبؽ معاقبتة بعقوبة التنبية. -أوال"
 اخاللو بالنظاـ والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الييئة أو المعيد. -ثانيأ

 ( يوما" اذا ارتكب احدى المخالفات األتية:31( يعاقب الطالب بالفصل لمدة )4المادة )
 فعال" يستوجب المعاقبة باألنذار مع سبؽ معاقبتو بعقوبة األنذار. -اوأل

 عضاء الييئة التدريسيةمنتسبي الجامعة أو مف غير أ تجاوزه بالقوؿ عمى احد -ثانيا"
بما يسيء الية داخؿ الكمية أو المعيد أو قيامو بالتشيير بأحد أعضاء الييئة التدريسية  -ثالثا"

  خارجيما.
 قيامو بوضع الممصقات داخؿ الحـر الجامعي التي تخؿ بالنظاـ العاـ واألداب. -رابعا"

صل المؤقت من الجامعة لمدة التزيد عمى سنة دراسية واحدة اذا يعاقب الطالب بالف( 5المادة )
 ارتكب أحدى المخالفات األتية:

 ( مف ىذة التعميمات.4اذا تكرر أرتكابو أحد األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة ) -أوال"
مارس أو حرض عمى التكتالت الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية  -ثانيا"

 خؿ الحـر الجامعي.دا
 أعتدائو بالفعؿ عمى أحد منتسبي الجامعة مف غير أعضاء الييئة التدريسية. -ثالثا"
 أستمالو العنؼ ضد زمالئو مف الطمبة. -رابعا"

 التيديد بالقياـ بأعماؿ عنؼ مسمحة. -خامسا"
 حممو لمسالح بأنواعو باجازة أو بدوف اجازة داخؿ الحـر الجامعي. -سادسا"
احداثو عمدا" أو باىمالو الجسيـ أضرارا" في ممتمكات الجامعة أو الييئة أو الكمية أو  -سابعا"
 المعيد.
 اساءتو الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية. -ثامنا"
تجاوزه بالقوؿ عمى احد اعضاء الييئو التدريسية في داخؿ الكمية أو المعيد أو  -تاسعا"

 خارجيما.
 أو الييئة بالقوؿ أو الفعؿ. الجامعةسمعة االساءة الى  -عاشرا"
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 ثبوت ارتكابة النصب واالحتياؿ عمى زمالئة الطمبة ومنتسبي الجامعة أو المعيد. -حادي عشر
( يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكمية أو المعهد بقرار من الجامعة أو الهيئة 6المادة )

 ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات االتية:
 ( مف ىذة التعميمات.5تكراره احدى المخالفات المنصوص عمييا في المادة ) -ال"أو 

اعتدائو بالفعؿ عمى أحد أعضاء الييئة التدريسية أو المحاضريف في الجامعة أو الييئة  -ثانيا"
 أو الكمية أو المعيد.

 اتيانو فعؿ مشيف ومناؼ لألخالؽ واألداب العامة. -ثالثا"
 

 

تعتبر مكتبة القسـ أقدـ مكتبة عممية في الجامعو التكنولوجيو حيث تأسست منذ تأسيس معيد     
كما ويمتمؾ قسـ ىندسة المكائف والمعدات قاعة خاصة في المكتبة 1960 الصناعة العالي 

، المكتبة االلكترونية  IVSLالمركزية التابعة لمجامعة التكنولوجية وكذلؾ توجد المكتبة االفتراضية 
 ، ويوجد أيضا مخزف لمكتب المجانية. 2006 – 2007الحديثة العيد، حيث بدأ العمؿ بيا منذ 

ى( 100تبمع مساحة المكتبة )    
وتكوف مستخدمة مف قبؿ طمبة الدراسات العميا واالوليو  2

يحوي العديد مف  -ثنائية وثالثية األجنحة  -( رؼ بأحجاـ مختمفة26والتدريسييف وتتوفر فييا )
ث عناويف الكتب العربية واالنكميزية واالطاريح والمجالت والدوريات. تدار المكتبة مف قبؿ ثال

موظفات بواسطة قاعدة بيانات، تحتوي عمى قاعة مطالعة واحدة مؤثثة ومكيفة. في الجدوؿ أدناه 
 يوضح أعداد الكتب والمجالت والدوريات واالطاريح واألقراص المضغوطة.

 

 

يوجد في الجامعة التكنولوجية مركز تقنيو المعمومات واالتصاالت والتي تزود جميع أقساميا      
( وبواسطة موزع WIRELSS NETWORKالعممية ومراكزىا البحثية بخدمة االنترنيت )

ROUTERS) تزويد طوابؽ البنايات ومكاتب التدريسييف، حيث توجد منظومة واحدة في (، يتـ
 ( خط.86القسـ تضـ )
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( خاص بالتدريسييف   107( حاسوب محموؿ منيا )115( حاسوب مكتبي و)204ويوجد )      
 –( محموؿ مستخدمة لالغراض االدارية والخدمية 15( حاسوب مكتبي و )91وكذلؾ يوجد )
( حاسوب 41( حاسوب مكتبي  و)204( حاسوب محموؿ و )2ومتفرقة ) –الفنييف االدارييف و 

 ( حاسوب مكتبي مخصص في مختبرات البرمجة. 113مضاؼ ليذا العاـ, كذلؾ )
ـ لتكوف واجية متميزة لقسـ ىندسة المكائف والمعدات  2004وقد تأسست وحدة االنترنيت عاـ 

حيث كانت عشر حاسبات وتـ بعد فترة  بداية االمروقد تـ توفير ىذه الخدمة بصورة محدودة في 
( لجميع التدريسيف ليقدـ خدماتو الى wireless) دمة تدريجيا ليشمؿ خدمةزيادة ىذه الخ

 المنتسبيف والطالب )دراسات اولية، عميا، باحثيف( ويوفر االنترنت خدمات اخرى منيا:
 رير.مساعدة الطمبة في عممية البحث واكماؿ البحوث والتقا -1
 تعميـ الطمبة عمى استخداـ الحاسوب واالسئمة المتعمقة بالبرامج والتنصيب. -2
 توفير خدمة طباعة البحوث والتقارير عمى ورؽ. -3
 واستنساخ االقراص.  CDتوفير خدمة تسجيؿ البحوث عمى  -4
 توفير خدمة السكنر لالوراؽ. -5
 توفير خدمة االنترنت لمطمبة. -6
 ( لجميع تدريسي القسـ.wireless) توفير خدمة -7
 مساعدة التدريسيف والمنتسبيف بتوفير صيانة الحاسبات وتنصيب البرامج. -8
توفير خدمة االيميؿ االلكتروني لمقسـ الذي يوفر االتصاؿ بيف الجية المتصمة مف داخؿ  -9

 وخارج العراؽ برئاسة القسـ والرد عمى كؿ االجوبة واالستفسارات.
 

  

 خاللو:حيث تـ تطويره تدريجيا حيث يتـ مف  2007تـ انشاء الموقع االلكتروني سنة       
 اخر اخبار القسـ ونشاطات القسـ. نشر -1
 التعريؼ بكادر القسـ والتعرؼ عمى فروع القسـ. -2
 التعرؼ عمى مناىج القسـ لمفروع االربعة. -3
 نشر محاضرات الدروس عمى موقع القسـ. -4
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 نشر اسئمة السنوات السابقة. -5
 نشر االخبار السريعة والتبميغات عمى الموقع. -6
 الخريجييف عف مواعيد استالـ وثائؽ تخرجيـ في حاؿ جاىزيتيا. اعالـ -7
نشر نشاطات القسـ المختمفة )ندوات، مؤتمرات، حمقات دراسية ومناقشات طمبة الدراسات  -8

 العميا(.
 نشر النشاطات الرياضية لمقسـ. -9
 

يوجد في قسـ ىندسة المكائف والمعدات لجنة خدمة المجتمع تتولى االشراؼ عمى النشاطات     
االجتماعية والثقافية والفنية والتوعية حيث كانت مقرة ضمنيا في نشاطات القسـ اال انيا اصبحت 

 :يما يمات االخيرة وتتضمف ذات معالـ واضحة في السنو 
 

 

وف وتضـ بعض اعضاء الييئة التدريسية وبعض الطمبة الناشطيف في ىذا المجاؿ وتك    
في النشاطات الرياضية عمى مستوى الجامعة مياميـ محصورة في االعداد والتدريب والمشاركة 

 واحيانا عمى مستوى المحافظة والقطر فيناؾ:
 فريؽ كرة القدـ 
 فريؽ كرة اليد 
 فريؽ كرة الطائرة 
 العبي شطرنج 
 عدائيف 

 الرياضية المركزية في الجامعة.نة عضو االرتباط بيف قسـ ىندسة المكائف والمعدؿ والمجىنالؾ و 

مف المزمع اعادة تفعيؿ ىذه المجنة التي تتولى اقامة المعارض الفنية والعممية والكتب  
 .ريةات الشعوالميرجان
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، ىندسة الميكانيؾ العاـ ىندسة إختصاصاليندسة الميكانيكية )برفد المجتمع بالميندسيف في  .1
 (.سياراتوىندسة ال الطائرات ةىندس، التكييؼ والتجميد

 .بالكفاءات مف ذوي الشيادات العميا الماجستير والدكتوراهرفد المجتمع  .2
 .القسـ في الجامعات العربية والعالمية عدد مف تدريسيالعممي لتفرغ ال .3
إجراء بحوث عممية مف شأنيا خدمة المجتمع مف خالؿ إيجاد البدائؿ العممية المتوفرة عف تمؾ  .4

قامة معرض بتمؾ المنتجات لغرض إ طالع الشركات األىمية بتمؾ األجيزة المستوردة المكمفة وا 
 لغرض إستثمارىا.

لموقوؼ عمى المشاكؿ مختمؼ الشركات والجمعيات الحكومية واألىمية  التعاوف العممي مع .5
 .العممية ومحاولة ايجاد الحؿ ليا مف خالؿ البحث العممي

في مجاؿ التكييؼ  LGالتعاوف مع الشركات العالمية في مجاالت التخصصية كشركة  .6
 .لتجميدوا

قساـ الجامعة المختمفة بما يمتمكو القسـ مف كفاءات فنية يـ وبناء أجيزة مختبرية لمقسـ وألتصم .7
 .وعممية

 .إنجاز وتصميـ منظومة تكييؼ اليواء الخاصة بمشروع مجمع المعامؿ والورش .8
لثالثة بتكميؼ مف وزارة التربية قاـ القسـ بإعداد المناىج الخاصة بالمعاىد الصناعية لممراحؿ ا .9

حيث تـ اإلنتياء مف إكماؿ كتابيف لممرحمة األولى في مجاؿ الرسـ اليندسي والعمـو 
 .الصناعية

وضع التصاميـ الخاصة بمنظومة التكييؼ لضريح اإلماميف العسكرييف في سامراء بتكمييؼ  .10
 .مف رئاسة الوزراء

يؾ وكيربائية إقامة دورات تطويرية لمنتسبي وزارة الشباب والرياضة في مواضيع ميكان .11
 .السيارات وكذلؾ تبريد وتكييؼ اليواء

تقييـ عدد كبير مف البحوث العممية ومعامالت الترقية العممية وبراءات اإلختراع المقدمة مف  .12
 .قبؿ أفراد ومؤسسات مف مختمؼ قطاعات المجتمع
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مقابؿ رسوـ إقامة عدد مف الدورات التعميمية والتأىيمية لمنتسبي القسـ وكذلؾ لكؿ مف يرغب  .13
 .رمزية مف أجؿ تطوير وتثقيؼ المجتمع

تـ إجراء توأمة بيف القسـ وبيف جامعة فرايبيرغ / المانيا وجامعة نوتنكياـ / بريطانيا لغرض  .14
جراء البحوث والبعثات والزيارات المشتركة. تـ إيفاد بعض تدريسي القسـ  تبادؿ الخبرات وا 

ة وكذلؾ لمدخوؿ في دورات عممية تطويرية لمخارج لممشاركة في المؤتمرات عممية وبحثي
 لالرتقاء بمستوى الكادر التدريسي في القسـ.

لمقسـ اضافة الى نشاطة العممي الكثير مف النشاطات الرياضية والثقافية لمنتسبي القسـ  .15
وطمبتة وقد حصؿ عمى مراكز متقدمة خالؿ سنوات تأسيسة في البطوالت الرياضية التي 

 ات العشرة األخيرة البطوالت أدناه:يا لمسنو نظمتيا الجامعة، ومن

 النتيجة سنة التنظيم البطولة أو النشاط   
 المركز األوؿ 2004 – 2003 بطولة كرة اليد ) طالب ( 

 المركز األوؿ 2004 – 2003 بطولة الكرة الطائرة ) طالب (
 المركز الثاني 2004 – 2003 بطولة الريشة الطائرة ) طالب ( 

 المركز الثالث 2004 – 2003 كرة القدـ ) أساتذة (بطولة 
 المركز الثالث 2005 – 2004 بطولة كرة القدـ ) طالب ( 
 المركز األوؿ 2006 - 2005 بطولة كرة القدـ ) أساتذة (
 المركز األوؿ 2007 - 2006 بطولة كرة القدـ ) أساتذة (
 األوؿالمركز  2007 – 2006 بطولة كرة القدـ ) طالب ( 
 المركز الثاني 2008 – 2007 بطولة كرة القدـ ) طالب ( 
 المركز االوؿ 2009 – 2008 بطولة كرة القدـ ) طالب ( 

 المركز االوؿ 2010 - 2009 بطولة الكرة الطائرة ) طالب (
 المركز االوؿ 2010 - 2009 بطولة كرة السمة ) طالب (
 المركز الخامس 2013-2012 بطولة الشطرنج ) طالب (
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وتسييؿ  عتمد القسـ تشكيؿ لجاف مشرفة عمى ىذه النشاطات مثاًل لجنة متابعة الخريجيفأ     
وسائؿ االتصاؿ بيـ وااللتقاء بيـ لالستفادة مف خبرات القدماء ومكانتيـ التي تبوؤىا في المجتمع 
في رفد العجمة اليندسية وفتح افاؽ تنير الدرب لممتخريجيف الجدد. كما وتوجد لجاف منيا رياضية 

في  ومشاركات دبيةوثقافية تدير ميرجانات شعرية وا (،)الطالب ةتشرؼ عمى فرؽ القسـ الرياضي
لعالمية وحقوؽ االنساف ...الخ كما ولمقسـ ارتباط مع ااحتفاليات المناسبات العالمية كيوـ المرأة 

  .المجنة المركزية لمقراف الكريـ
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  االستاذ جاسم شهاب الحياني -
  )متوفي( (1971-1961منذ التأسيس معهد الصناعة العالي )

  
 
 
 األستاذ الدكتور جوامير مجيد سميم  -

 (1977-1971) الفترة االولى
 (1983-1981الفترة الثانية )
 )متوفي( (1989-1987الفترة الثالثة )

 
 
 

  هاشم محمد عمي السامرائياألستاذ الدكتور  -
 (1981-1977) الفترة االولى 

 (توفي)م (1987-1983الفترة الثانية )
 
 
 

 األستاذ الدكتور هشام توفيق رشيد -
 (1991-1989) الفترة االولى

 )متقاعد( (2111-1998)الفترة الثانية 
 
 
 

 الدكتور محمد جواد كاظم التورنجياألستاذ  -
 (متقاعد) (7199-1199منذ )
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 الراوي نجيب عبد الكريم الستاذ الدكتور حكمت -

 (2111-2111منذ )
 
 
 

 منير رضا المظفر الدكتور األستاذ المساعد -
  (وفي)مت (2113-2111منذ )

 
 
 

  

 ناصر الفتالمساعد الدكتور محمد االستاذ ال -
  (متقاعد) (2116-2113منذ )

 
 
 
 

 صباح طارق احمداالستاذ الدكتور  -
 ( )مستمر بالخدمة(2113-2116منذ )

 
 
 
 

 االستاذ الدكتور جعفر مهدي حسين -
 مستمر حاليا(  -2113منذ )
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 الطالب عزيزي

 التزاُمَك بالزي الجامعي الُموحد دليٌل عمى ُنضجكَ 

 .جامعتك وتعميمات ِلضوابط وأحترامكَ 

 

 

 
 
 
 
 


