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 ﴾ الجامعة المحترم كلمة السيد رئيس ﴿
تحت اسم المعهد الصناعي وحتى االن فأن  5791منذ تأسيس الجامعة في العام        

ت بها عن باقي الجامعات الجامعة التكنولوجية كانت وما زالت لها خصوصية عالية تميز 
امعات العراق ، باعتبارها جامعة علمية هندسية متخصصة وهي الوحيدة في جالعراقية

عمل على رفد سوق العمل ودوائر الدولة باالختصاصات . ومنذ تاريخ تأسيسها وهي تتخصصية
العلمية والهندسية كافة وعلى صعيد الدراستين األولية والعليا وستواصل الجامعة العمل والسير 
بهذا االتجاه حتى بلوغ أعلى مصافي التطورات العلمية واإلدارية. وان هناك خطوات مدروسة 

بالواقع العلمي واإلداري ومحاربة الفساد اإلداري للنهوض  عمل بها وفق خطة موضوعةيجري ال
العملية التعليمية في الجامعة ورفع  إلنجاحوالمالي واألخالقي وتوفير كل المستلزمات الضرورية 

هي المرجع  واألكاديمية واإلداريةالغبن عن كل من وقع عليه حيف وجعل الخبرات العلمية 
وما كان دخول الجامعة التكنولوجية . الجامعة وسيرها نحو بر النجاح مورا لتمشيه األعلى

تطور الجامعة ومسؤولية التصنيف العالمي ألفضل جامعات العالم إال دليل واضح على رقي و 
للعمل والسعي لبلوغ مراحل متقدمة من سلم التصنيف ليكون للجامعة مكانا بين إلينا  تضاف

الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع  إنانوه  أني أفضل جامعات العالم. وال يفوتن
دامت تعمل لمصلحة العراق  الطوائف واألديان والقوميات واألحزاب والتيارات والتوجهات ما

 العظيم.
                

 
 

 أ.د. أمين دواي ثامر التميمي

 رئيس الجامعة
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 ﴾المحترم  كلمة السيد رئيس القسم ﴿
األقسام العلمية  أكبر أحدو  أقدمهو  الهندسة الميكانيكيةقسم  إن      

 إعداد إلى األساسيةفي الجامعة التكنولوجية. يهدف القسم بالدرجة 
مهندسين في حقول الهندسة الميكانيكية المختلفة في مرحلتي الدراسات 

كز اعلى المر  الهندسة الميكانيكيةوالعليا. حيث حصل قسم  األولية
لألعوام في تقييم أداء كليات الهندسة على مستوى العراق  متقدمة
 واألسرةمكلاًل بتهنئة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابقة 

 .التعليمية في الجامعة التكنولوجية
الدروس النظرية ذات المستوى  إلى إضافةتطبيقي بالقسم بالطابع ال الدراسةتتميز        

 أنكما الدقيقة  التخصصيةالهندسي العالي حيث يحوي القسم على الكثير من المختبرات 
يستمر  الهندسة الميكانيكيةمعامل الجامعة التكنولوجية لطلبه قسم  رشالتطبيق العملي في و 

يكون مهندس تكنولوجي جيد. يعتبر  أنخالل المراحل المختلفة للدراسة وهذا ما يؤهل الخريج 
مشاريع التخرج  أنالتدريب الصيفي في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام درسا منهجيا، كما 

 إلىالمتفوقين  األوائل الطلبةإرسال يتم الهندسية للمرحلة النهائية تتميز بالطابع التكنولوجي. و 
لحصول ا إلىباإلضافة  التطورات التكنولوجية ثأحدعلى  واالطالعخارج البلد للدراسة والتدريب 

من خالل ضمن برنامج تطوير المالكات التدريسية على فرص تدريب وتطوير الكادر التدريسي 
 .المختبرية واألجهزةطرق التدريس  أحدثعلى  االطالع
وأخيرا نطمح لمزيد من التقدم والتعاون والعطاء من اجل تطوير القسم ورفع المستوى العلمي      

 لطلبتنا األعزاء وخدمة الجامعة وبلدنا العزيز.
 
 
 
 

 الميكانيكية الهندسة رئيس قسم
 
 

مؤيد رزوقي حسن.د. .مأ  

 رئيس القسم
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 القسم نشأة -0
 النشأة 0-0
 ةبمساعد 5791المعهد الصناعي العالي سنة  نشأةمع  الهندسة الميكانيكيةقسم  أنشأ      

الجامعة  كلية الهندسة التكنولوجية ثم الى حيث تحول المعهد بعد ذلك إلىالحكومة االلمانية، 
 ومعاونيه، ويعادل القسم عمادة كلية في هيكلة االداري ورئيس القسم 5791التكنولوجية سنة 
ورؤساء الفروع بمنصب رؤساء اقسام في الكليات المناظرة حيث  ومعاون عميدبمثابة عميد كلية 

وما في كلية في الجامعات االخرى.  قسم يعادل الهندسة الميكانيكيةان كل فرع من فروع قسم 
يهدف القسم بالدرجة األقسام العلمية في الجامعة التكنولوجية،  أكبرواحد  أقدمالقسم يعد زال 

في حقول الهندسة الميكانيكية المختلفة في مرحلتي الدراسات االساسية الى اعداد مهندسين 
الكوادر الوسطية التي تحتاجها  إعدادوالعليا، كما اخذ القسم على عاتقة المساهمة في  األولية

 والنادرةخطط التنمية واستحداث دراسات في اختصاصات حقول الهندسة الميكانيكية المختلفة 
لجميع المستويات في القطاعات  األمدقصيرة  تأهيليةرات دو  إعدادمنها ويساهم القسم في 

 الميكانيكية.
بدأت العملية العلمية والتربوية بالتنامي من خالل  الهندسة الميكانيكيةخالل عمر قسم        

الكثير من مهاراتها من  اكتسبتالتي  واإلداريةتراكم الخبرات واالستفادة من الكفاءات العلمية 
داريا أكاديمياالقسم بناءًا السابقة التي حرصت ان يكون بناء  األجيال  .وا 

 
 رؤساء قسم الهندسة الميكانيكية 0-4
  االستاذ جاسم شهاب الحياني -

 )متوفي((0691-0691منذ التأسيس معهد الصناعة العالي )
 
 
 األستاذ الدكتور جوامير مجيد سليم  -

 (0699-0691) الفترة االولى
 (0691-0690) الفترة الثانية

 )متوفي( (0696-0699الفترة الثالثة )
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 هاشم محمد علي السامرائياألستاذ الدكتور  -
 (0691-0699الفترة االولى  )
 (توفي)م (0699-0691الفترة الثانية )

 

 األستاذ الدكتور هشام توفيق رشيد -
 (0661-0696الفترة االولى )
 )متقاعد( (4111-0669الفترة الثانية )

 

 الدكتور محمد جواد كاظم التورنجياألستاذ  -
 (متقاعد) (9066-1066منذ )

 

 ذ الدكتور حكمت نجيب عبد الكريم الراوياألستا -
 (4110-4111منذ )

 

 منير رضا المظفر الدكتور األستاذ المساعد -
  (وفي)مت (4111-4110منذ )

 

  

 مساعد الدكتور محمد ناصر الفتالال األستاذ -
 (متقاعد) (4119-4111منذ )

 
 

 صباح طارق احمدالدكتور  األستاذ -
 ( )مستمر بالخدمة(4101-4119منذ )

 

 نالدكتور جعفر مهدي حس األستاذ -
 )مستمر بالخدمة( (4102  -4101منذ )

 

 رزوقي حسن المساعد الدكتور مؤيد األستاذ -
 مستمر حاليا( – 4102منذ )

 والرسالة واألهداف ةالرؤي 0-1
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 الرؤية -
في  العلمية الهندسية واحدًا من أفضل األقسام أن يكون الهندسة الميكانيكيةقسم يطمح      

من خالل االرتقاء بالكادر التدريسي والمختبرات  والمنطقة بلدوفي عموم ال التكنولوجية الجامعة
 لكي تطوير المناهج بما ينسجم مع تلك المتطلبات أيضاو تحوية من كتب قيمة  والمكتبات وما

جيل من المهندسين والمهندسات من حملة شهادة  إعدادمن خالل  علم.لطالب ال اً تكون فنار 
بما يوافق حاجة المجتمع ومواكبة التطور العلمي  البكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية
من حملة  مهندسينرفد المجتمع بأعداد من ال أيضاو والتقني في اختصاصات القسم المختلفة 

 .شهادات العلياال
 

 الرسالة -
استحداث ب والمتمثلة الجامعة األساسية أهدافو تطوير الدراسة كمًا ونوعًا بما يتفق      

مسارات وقنوات جديدة في الدراسات األولية والدراسات العليا لتتماشى مع التطورات 
 التكنولوجية الحديثة بحيث تكون التخصصات والبحوث منسجمة مع التطور العلمي

للبلد تبعًا لالكتشافات المتتالية والتقدم المتسارع للعلوم  ومتطلبات سوق العمل
ونشاطاتها بحيث يكون الطالب  والتكنولوجيا في جميع مرافق الحياة اإلنسانية المعاصرة

مكتسبا مهارة كيفية التفكير و  عالية جودة ذواالكاديمي  جنتاج البرنامالخريج هو 
 والمعالجة والتقييم.والتحليل واالستنباط 

 
 األهداف -
منذ بداية تأسيسه امتداد ألهداف الجامعة  الهندسة الميكانيكيةتعتبر أهداف قسم          

 ،االستراتيجية األهدافعدد من له  لقسما .الى المجتمع رسالته العلمية صالإيالتكنولوجية في 
 والمتمثلة بـ:

إعداد مالكات هندسية في مختلف تخصصات الهندسة الميكانيكية )ميكانيك عام، تكييف  .5
وتجميد، طائرات وسيارات( تقع على عاتقها مسؤولية بناء الوطن والمشاركة في نهضته 

عداد جيل مثقف يتسلح بالعلم ويعتمده أساسًا سليمًا و  الشاملة بما ينسجم مع حاجة البلد ا 
جذرية ويضع المعرفة العلمية واألسلوب العلمي في التفكير والتحليل في إلحداث التغييرات ال

 .البلدخدمة أهداف 

عدادجيل جديد  نشاءغرس القيم األخالقية في الهندسة أل. 2 قيادات بديلة مستقبلية في  وا 
. والعمل على واإلسالمية اإلنسانيةغرس القيم  إلى باإلضافةتخصصات الهندسة الميكانيكية 
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عمق القيم مكانة الجامعة التكنولوجية باعتبارها مركز إشعاع خالق للثقافة ي  تعزيز 
 االجتماعية األصيلة.

نتاج القسم والجامعة للمجتمع والمادة  ألنه. توسيع دائرة االهتمام بالطالب بجوانب شتى 3
اختيار أفضل الوسائل لتوسيع نشاطاتهم االساسية للتنمية المستدامة من خالل توجيههم ب

وتعميق تخصصاتهم العلمية والمهنية ضمن خطة التنمية المستدامة وحاجة البلد وتنمية روح 
 االبتكار واإلبداع والتجدد والمبادرة لديهم.التصميم و 

، كذلك . العمل على تعميق التوازن بين تقدم العلوم النظرية وبين الجوانب التطبيقية منها4
التصميم التركيز على إدخال طرق حديثة في نظام التعلم التي تزيد من قدرة الطلبة على 

االرتقاء بمستوى الدراسات العليا وتنويعها وتوفير مستلزماتها المختلفة . اإلبداع واالبتكارو 
العمل على ربط الدراسات العليا بالحاجات المرحلية لخطة و  وبما يتناسب مع حاجة البلد.

المستدامة للبلد واالستجابة لها ووضع الحلول العلمية التطبيقية المناسبة للمشكالت  التنمية
 أو وضع المقترحات والضوابط لها. القطاع الصناعي التي يعاني منها

. المساهمة الفاعلة في تعميق وتوثيق عالقة الجامعة بالمجتمع من خالل تنفيذ االعمال 1
 واعداد الدورات التخصصية. التدريسية واإلدارية راالستشارية والتدريب وتطوير الكواد
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 مجلس القسم:  0-2

 المنصب اللقب العلمي الثالثي االسم ت

 أ.م.د. مؤيد رزوقي حسن 5

 

 رئيس القسم مساعد أستاذ

 م.د. قاسم عباس عطية 2

 

 مدرس
المعاون العلمي 
 لرئيس القسم

 م.د. حسنين محمد حسين 3

 

 مدرس
 اإلداريالمعاون 

 لرئيس القسم

 م.د. صادق جعفر عزيز 4

 

 مدرس
رئيس فرع هندسة 
 الميكانيك العام

 م.د. حسن محمد علوان 1

 

رئيس فرع هندسة  مدرس
 التكييف والتجميد

 نيخلخال حس أركانأ.د.  9

 

 أستاذ
رئيس فرع هندسة 

 الطائرات

 أ.م.د محسن نوري حمزة 9

 

 أستاذ مساعد
هندسة رئيس فرع 

 السيارات

 م.د. وفاء عبد سعود 8

 

 مقرر القسم مدرس

 عماد ناطق عبد الوهابم.د. أ. 7
 

 نالتدريسييممثل  استاذ مساعد
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 للقسم داريالتنظيم اال -4
 شكل التالي الهيكل التنظمي للقسم.يمثل ال: الهيكل التنظيمي 4-0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس القسم

رئيس القسم سكرتارية  

القانونيةالوحدة   

مجلس القسم يةمقرر   

 الشعبة المالية

 وحدة المتابعة

 الوحدات البحثية

مجلس الفروع 
 العلمية

 رئيس فرع الميكانيك العام

 رئيس فرع التكييف والتجميد

 رئيس فرع الطائرات

 رئيس فرع السيارات

ية الفرعمقرر  سكرتارية  

ية الفرعمقرر  سكرتارية  

ية الفرعمقرر  سكرتارية  

ية الفرعمقرر  سكرتارية  

 المعاون العلمي المعاون األداري

 سكرتارية لجنة الترقيات العلمية

 سكرتارية

الشعبة 
 األدارية

شعبة 
اللجان 
األدارية 
 الدائمة

شعبة 
اللجنة 

األمتحانية 
 والخريجيين

شعبة 
 الصيانة

شعبة 
التسجيل 

 أولية

شعبة 
 المخازن

اللجنة شعبة 
 األمتحانية 

 سكرتارية
شعبة 

 المختبرات

شعبة 
الدراسات 
العليا 

الخريجينو   

تقنية شعبة 
المعلومات 
 واألحصاء

شعبة 
اللجان 
العلمية 
 الدائمة

الجودة واألداء الجامعيشعبة   

وحدة 
 االنترنيت

شعبة 
 المكتبة

 رئيس القسم
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 مجلس القسم   -
هو اعلى هيئة علمية وادارية في القسم ويتألف المجلس من رئيس القسم ومعاون علمي       

ومعاون اداري ورؤساء الفروع العلمية وممثل التدريسيين، ينعقد مجلس القسم في اجتماع دوري 
في كل شهر او عند الضرورة وتتخذ القرارات واالقتراحات والتوصيات  على االقل مرة واحدة

الحاضرين وترفع قرارات وتوصيات مجلس القسم الى رئيس الجامعة خالل سبعة بأغلبية عدد 
 ايام من تاريخ صدورها الستكمال المصادقة عليها.

 

 رئيس القسم   -
هو بمستوى عميد كلية يمارس الصالحيات المحددة له بموجب القانون اضافه الى       

الصالحيات المخولة له من رئيس الجامعة ومن مجلس القسم ويكون له سكرتارية ويرتبط به 
 مباشرة مجالس الفروع والشعب حسب الهيكل التنظيمي.

 

 المعاون العلمي  -
اعضاء مجلس القسم وتكون له سكرتارية  أحدون هو بمستوى معاون عميد كلية ويك       

 ويرتبط به الشعب حسب الهيكل التنظيمي.
 

 المعاون االداري -
اعضاء مجلس القسم وتكون له سكرتارية  أحدهو بمستوى معاون عميد كلية يكون        

 وترتبط به الشعب حسب الهيكل التنظيمي.
 

 الفرع العلمي-
العلمي االساس في التعليم العالي وفي الجامعة وهو في الجامعة التكنولوجية  الوحدةهو       

 وسكرتارية. مقرريهمساو لقسم علمي في الجامعات االخرى وتكون لكل فرع 
 

 مجلس الفروع   -
يرتبط مجلس الفروع برئيس القسم مباشرة وكما يرتبط بمجلس الفروع شعبة اللجنة       

 االمتحانية.
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 الشعب والوحدات المرتبطة برئيس القسم 4-4
 القسم: مقرريه -

اعضاء الهيئة التدريسية وهو عضو في مجلس القسم ويقوم بمهام  أحدمقرر القسم هو   
متابعة تنفيذ مقررات القسم بعد المصادقة عليها من قبل رئاسة الجامعة وتنسيق شؤون جدول 

موضوع ساء الفروع بشأن ؤ المحاضرات النظرية والحصص المختبرية والتنسيق مع السادة ر 
مقرر القسم مسؤولية  تبنىي، كما و يسين والمهندسينالحمل التدريسي على السادة التدر  توزيع

والطالب بالقسم حيث يحدد  المنتسبيناالشراف االداري على المشاريع التوعوية المعروضة على 
 االمكنة والتوقيتات واالعالن عنها للمشاركين. 

 
 الشعبة المالية: -

الموازنة العامة لكافة تقوم الشعبة المالية بتنظيم سجالت يومية للمصروفات وتخصيصات    
 ،االعتراضات ،المكملين ،داتيالتأي ،ابواب الصرف وعمل وصوالت قبض لـــ )االنترنيت, الوثائق

التأجيل( وعمل سندات صرف لمشتريات القسم واالمور المالية االخرى مع صكوك مرفقة مع 
 للطلبة.توزيع منح  الى باإلضافة، سندات صرف وتوزيع الرواتب الشهرية لمنتسبي القسم

  
 الوحدة القانونية: - 

تقوم الوحدة القانونية بتقديم المشورة القانونية واعطاء الرأي القانوني فيما يخص     
المطالعات التي ترد الى الوحدة القانونية او اثناء المداوالت. وكذلك تعتبر عضوا" في لجان 

تصديق الكفاالت ليشمل وتدقيق كافة العقود والكفاالت واتسع عملها  االنضباطالتحقيق ولجان 
 .والمستمرين بالدراسة الجددالخاصة بطلبة القسم 

 

 لجنة الترقيات العلمية: -
تعتبر لجنة الترقيات العلمية من اللجان المهمة المرتبطة برئيس القسم مباشرة حيث يراعى       

في المتقدم للترقية العلمية توفر الشروط المقررة في القانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة 
اللجنة  ولهذه الجامعية وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليمات الصادرة بموجبها،

 ارتباط باللجنة المركزية للترقيات العلمية في الجامعة.
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 الدراسات العليا: -
يقتصر االشراف على طلبة الدراسات العليا في الدكتوراه على اعضاء الهيئة التدريسية       

ممن هم بمرتبة استاذ او استاذ مساعد ويجوز عند الضرورة او عند وضع خطة لتأهيل كوادر 
شرط ان يكون مشرفا بتكليف من هم بمرتبة مدرس  الدراسات العلياعلى طلبة  شرافلألتدريسية 

مع المشرف االول الذي تتوفر فية الشروط المطلوبة وعلى ان يكون حاصل على شهادة  ثانيا
 .قل عن سنتين ولديه بحثان منشورانفي التدريس مدة ال ت وأمضىالدكتوراه 
 

 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي: -
تقوم هذه الشعبة بمهمة تقويم االداء وجمع البيانات من مصادرها وبالتعاون مع رئاسة    

القسم ووفق االستمارات المعدة للغرض المطلوب وتسليمها الى قسم ضمان الجودة واالداء في 
راعاة السقف الزمني والسرية رئاسة الجامعة لغرض جمعها على مستوى الجامعة ومعالجتها مع م

كذلك العمل على وضع اآلليات الالزمة والسبل العلمية الصحيحة لضمان الجودة  في العمل.
وتحقيق االعتمادية فقد حقق انجاز مشاريع توعوية على مستوى الفروع والمهندسين وبقية 

بعض ها و الجودة وسبل تطويرها وتطبيق المنتسبين وفئات الطلبة تتضمن عروض لمفاهيم
 ةمسأل، كذلك تبنت وبرعاية رئاسة القسم ة لتحسين اداء الطلبة والمنتسبينالمفاهيم الجديد

واالشراف على كافة الفعاليات الخاصة  المشاركة في المؤتمرات والبحوث التي تخص الجودة
 .بالجودة من منتديات وندوات وحلقات نقاشية

 

 العلميالمعاون بالشعب والوحدات المرتبطة  4-1 
 شعبة التسجيل االولية: - 

تعتبر من الشعب الكبيرة والمهمة في القسم وقد توسعت دائرة االهتمام بها مما حسن        
 رية جديدة.   ابتبني سبل اد أكثرمن ادائها 

جميع االمور التي تخص الطلبة ولجميع  بإنجازتقوم شعبة التسجيل في القسم      
حيث تقوم بتسجيل الطلبة الجدد المقبولين في القسم في بداية كل عام دراسي  ،المراحل

وتقوم بتزويد الطلبة بكتب التأييد باالستمرار  ،وضمن جميع قنوات القبول ومتابعة مباشرتهم
بالدراسة. وتعتبر هذه الشعبة حلقة الوصل بين الطالب ووزارة التعليم العالي من خالل 

افة ضالجامعة من حيث تسهيل التنقالت واالست ل وشؤون الطلبة فيسم التسجيارتباطها بق
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التي شهدت تغيرات  ومتابعة معامالت التأجيل وترقين القيد وعودة المرقنين والراسبين بالغياب
في بعض جوانبها كاالنتقال ما بين االقسام والسماح للطالب االول على الكلية االهلية 

قوم هذه الشعبة بتزويد قسم التسجيل وشؤون الطلبة في . وتبااللتحاق بنظيرته الحكومية
الشعبة اضافة الى قيام والبيانات التي تخص القسم في كافة النواحي.  باإلحصائياتالجامعة 
الوثائق للخريجين وبكل من اللغتين العربية واالنكليزية وكذلك التحقق من صحة  بإصدار

 عنها من الجهات الخارجية.  راالستفساالصدور للوثائق التي يتم 
 التالية: باألموراما فيما يخص الوثائق فتقوم الشعبة 

 .اصدار وثائق التخرج باللغتين العربية واالنكليزية 
 ووثائق التعيين.لجهات مختلفة  تأييدات 
 .صحة الصدور 
 .احصائيات الخريجين 
 المساهمة في توفير بيانات الخريجين للجنة متابعة الخريجين 
 .اللجنة االلكترونية 

 
 :شعبة الدراسات العليا -
تعتبر هذه الشعبة من الشعب المهمة في القسم حيث تتنوع مهامها كونها مسؤولة عن       

برامج وطالب الدراسات العليا في القسم ضمن شروط وتعليمات وزارة التعليم العالي في قبول 
االسئلة التنافسية واداء االمتحان التنافسي والكفاءة للغة والحاسوب  لتهيئةطالب الدراسات العليا 

متحانية الخاصة بها وتنظيم نتائجهم عات ومشرفين ومراقبين واللجنة األقا تهيئةومستلزماتها من 
المحاضرين والمشرفين داخل القسم والخارجيين واالتفاق  تهيئةواعالنها والبت في االعتراضات و 

القاعات لذلك واتباع التعليمات وكذلك مقيمات  تهيئةول المقرر الدراسي لهم و جد تهيئةمعهم و 
الدوام والغيابات والتمديد والتأجيل و اوامر المباشرة والقبول وترقين القيد والعودة وترشيح 
االشخاص والبعثات البحثية و التدريسية والقاء الحلقات النقاشية وتنظيمها والتكريم واالمور 

للطلبة منح الطلبة والنفقة الخاصة واجور المحاضرات واصدار الوثائق والجداريات المادية و 
 الخريجين.
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 وحدة االنترنت: -
 تقوم وحدة االنترنيت بما يلي:     
 .التعاون مع رئاسة القسم وشعبة الدراسات العليا -5 
 في مفاصل القسم االخرى. باألنترنيتتهيئة الحواسيب المرتبطة  -2 
 االشراف على عمل شبكة القسم الداخلية وضمان تغطيتها وعملها بصورة سلسة. -3 
 ورفدة بالبيانات دوريا". وتحديثهادارة موقع القسم االلكتروني  -4 
 تقنية المعلومات واالتصاالت بالقسم. ألجهزةتقديم الدعم التقني والفني  -1 
 م الدعم الفني بخصوصها.المكتبية والعلمية وتقدي البرمجياترفد القسم بمختلف  -9 
التواصل مع الدوائر ذات العالقة مثل مركز تقنية المعلومات ومركز الحاسوب   -9 

 االلكتروني في الجامعة.
طبع اعالنات ومنشورات لبعض مفاهيم مثل )مضار التدخين، الزي الموحد، تعليمات  -8 

 .الدفاع المدني،.....الخ(
واالدارية، باالضافة الى الجوانب الخاصة بطلبة نشر جميع فعاليات القسم العلمية  -7 

 القسم.
 
 شعبة المكتبة: -

حيث تأسست منذ تأسيس  التكنولوجية الجامعةتعتبر مكتبة القسم أقدم مكتبة علمية في       
قاعة خاصة في المكتبة  الهندسة الميكانيكيةكما ويمتلك قسم 1960 العالي  يمعهد الصناع

، المكتبة االلكترونية  IVSLالمركزية التابعة للجامعة التكنولوجية وكذلك توجد المكتبة االفتراضية 
 ، ويوجد أيضا مخزن للكتب المجانية.  2006 – 2007الحديثة العهد، حيث بدأ العمل بها منذ 

 
 :راتشعبة المختب -

تتشكل شعبة المختبرات في القسم من مدير المختبرات والمهندسين والفنيين وترتبط وحدة      
اعضاء الهيئة التدريسية  أحد" بالمعاون العلمي. ويشغل منصب مدير المختبرات أدارياالمختبرات 

وقد اتسعت دائرة االهتمام  ممن لديهم خبرة علمية وعملية واسعة في معظم مختبرات القسم
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رات وتم شراء عدة اجهزة مختبرية واستحدثت تجارب جديدة وتحديث كراريس التجارب بالمختب
 :يما يلومن مهام مدير شعبة المختبرات  القديمة،

متابعة موجودات المختبر من أجهزة وأثاث مختبري وكل ما يتعلق ببناية المختبر من  -5
 تأسيساتها الكهربائية والصحية.

ساء ؤ المختبرية للعمل وصيانتها والمواد االحتياطية والتشاور مع ر متابعة صالحية االجهزة  -2
 الفروع لمتابعة صيانة وتطوير االجهزة المختبرية. يالفروع العلمية لتكليف تدريسي

حيث تم جمع المادة العلمية للتجارب متابعة توفير مستلزمات اداء الحصص المختبرية ) -3
 (.جميعهاالعملية في كراس يخص كل مرحلة للفروع 

متابعة التزام المختبرات بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من القسم والفروع وعكس  -4
حيث زود كل  صورة سير الحصص المختبرية فيما يخص المشرفين الى رؤساء الفروع

 .مختبر بمهام مهندس المختبر كي يكون على دراية بالعمل المكلف به
مختبرية حسب حاجة المختبرات وبناءا" على حاجة وتوصيات متابعة توفير واضافة اجهزة  -1

 المشرفين العلميين للحصص المختبرية والمقترنة بتوصيات رؤساء الفروع.
 متابعة دوام واجازات منتسبي المختبرات. -9
 اعداد جداول المختبرات وبالتنسيق مع مقرريه القسم. -9
 ات.تسمية المهندسين والمشرفين العلميين للمختبر  -8

 
 شعبة تقنية المعلومات واالحصاء: -

ة بشكل مباشر بمعاون رئيس القسم للشؤون العلمية وتكون مسؤولة عن شعبترتبط ال       
البيانات المطلوبة من القسم باستخدام نظام االفراد الخاص بالتدريسيين والموظفين وكل ما 

وقد كان لها دور االشراف على لجنة البطاقة  يتعلق بهم من معلومات شخصية وعامة
المعلوماتية الذكية بأشراف وزاري وجاري تنفيذ برنامجها من قبل لجنة مشكلة من بعض 
منتسبي القسم تقوم بإدخال بيانات وكل ما يتعلق بالمنتسبين بكل الفئات تدريسيين، موظفين، 

كما تتولى الشعبة اعداد كافة  .وزارةطلبة الى هذا النظام الذي يربط كل جامعات البلد في ال
 االحصائيات المطلوبة فيما يخص منتسبي وطلبة القسم.
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 الشعب المرتبطة بالمعاون االداريالوحدات و  4-2
 الشعبة االدارية: -

تقوم الشعبة االدارية بتنفيذ كافة القوانين واالنظمة والتعليمات االدارية الصادرة من       
باط للعاملين. وكذلك ضرئيس القسم وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة واالنرئاسة الجامعة ومن 

تقديم المشورة االدارية الى السيد رئيس القسم وانجاز المعامالت االدارية الخاصة بمنتسبي 
القسم ومتابعتها وتدقيق حضور وغيابات منتسبي القسم وانجاز االمور االدارية فيما يتعلق 

االدارية  شعبةوشبة الرسمية واالشراف المباشر على اعمال ال بالمراسالت والكتب الرسمية
 في القسم وتوزيع الواجبات على العاملين فيه بما يحقق سير العملية االدارية.

 
 :لجنة االمتحانيةشعبة ال -

تتولى االهتمام بسير االمتحانات الفصلية والنهائية للدورين االول والثاني وتهيئة      
وتوزيع االسئلة وتنظيم جدول المراقبين من وطباعة وترقيمها وتنظيمها  قاعات الدراسيةال

كما تتولى االشراف المباشر  .ائج الطلبة والنظر في االعتراضاتالهيئة التدريسية وتسليم نت
 على سير االمتحانات واعداد االحصائيات المطلوبة لمناقشة نتائج االمتحانات.

 
 شعبة الصيانة: -

التأسيسات صيانة المصعد الكهربائي، تتضمن واجبات شعبة الصيانة كل من:      
الى تشغيل  ضافةباإلاجهزة التبريد  ،األجهزة المختبرية ،األثاث ،الكهربائيات ،الصحية

وكل ما يتعلق بالجوانب المهنية والخدمية في  عمال الحدادة واللحامأواطفاء المولدة والقيام ب
 .القسم

 
 شعبة المخازن: -

 تقوم شعبة المخازن بما يلي:
 متابعة الموجودات واستالم وتسليم المواد من مخزن القسم. -5
 استالم المواد من لجنة المشتريات في القسم. -2
 ادخال المواد الجديدة في سجالت المخازن الرئيسية في الجامعة. -3
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 في القسم. المشتراتاعادة توزيع المواد  -4
 موجودات القسم سنويا".جرد  -1
 رفع قوائم باحتياجات القسم للمواد االستهالكية. -9

 
 :للجان العلمية واالدارية الدائمةا -

يتم اختيار اعضاء اللجان الدائمة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في القسم، كما        
وتوصياتها باألغلبية  وتعقد هذه اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة وتتخذ قراراتها

 المطلقة لعدد اعضائها وترفع محاضرها الى رئاسة القسم.
 

 الدراسات في القسم -1 
 :الدراسات األولية 1-0

التخصصات  أحديمنح القسم شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية في         
 التالية:
 .هندسة الميكانيك العام 
 .هندسة التكييف والتجميد 
 .هندسة الطائرات 
 .هندسة السيارات 

وفقا لمعدالت القبول الصف االول  في الهندسة الميكانيكيةالجدد في قسم  يتم قبول الطلبة     
الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى نسبة من خريجي المعاهد والدراسات 

 .ولىاال السنةفي اعاله على تخصصات القسم  حسب معدالتهم وزيعهمويتم تالمهنية 
 خرجتوقد  ،وطالبة طالب 998حوالي  2151-2154 سنة الدراسيةللالقسم  عدد طالب إذ يبلغ

لة مهندس ومهندسة في مرح 7479السنة الدراسية حوالي  هذهوحتى  هالقسم منذ تأسيس من
 .الدراسات األولية
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 4102 - 4102للعام الدراسي  الميكانيكيةالخطة الدراسية لقسم الهندسة  -
 2151-2154الخطة الدراسية لفرع الميكانيك العام 

 المرحلة األولى / الميكانيك العام
رمز 

 الموضوع
No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours 

عدد 
 الوحدات

Units 

 المالحظات
Notice 

 نظري
Theoretical 

 عملي
Experimental 

 مناقشة
Tutorial 

 ديمقراطية وحقوق إنسان همك /111
Human Rights & 

Democracy 

1 - 1 2  

 Programming I همك /221
I برمجة   

1 1 - 3  

رياضيات  I همك /321  
Mathematics   I 

2 - 1 4  

رسم هندسي وهندسة  همك /431
 وصفية

Eng. Drawing 

&Descriptive 

هناك ساعة  5 - 3 1

رسم واحدة 

 بالحاسبة

 معامل همك /541
Workshops 

- 6 - - pass 

ديناميك حرارة  I همك /631  
Thermodynamics I 

2 1 1 5  

ميكانيك  I همك /731  
Mechanics I 

2 1 1 5  

 خواص مواد همك /831
Properties of 

Material 

2 - - 4  

هندسة كهربائية  همك /931
Electrical 

Engineering 

2 1 - 5  

 المجموع
 13 13 4 33  

 Total Unitsعدد الوحدات  Total Hours =30عدد الساعات   Total Subjects =9عدد المواد 
= 33 

 
 المرحلة الثانية / ميكانيك عام

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 همك /152
منظومات ميكانيكية 

 Mechanicalوالكترونية 

& Electronic 

Systems 

2 - - 4  

II همك / 222 برمجة   
Programming II 

1 1 - 3  
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رياضيات  II همك / 322  
Mathematics II 

2 - 1 4  

 همك / 432
 رسم ميكانيكي

Mechanical 

Drawing 
1 2 - 4 

هناك ساعة 
واحدة رسم 
 بالحاسبة

 همك / 542
 مقاومة مواد

Strength of 

Materials 
3 1 - 7  

ديناميك حرارة  II همك / 632  
Thermodynamics II 2 1 1 5  

 Mechanics II همك / 732

II  ميكانيك  2 - 1 4  

 همك / 832
     طرق تصنيع  

  Manufacturing 

Processes 
2 2 - 6  

 همك / 942
I ميكانيك الموائع   

Fluid Mechanics I 

 
2 1 1 5  

  42 4 8 17  المجموع

 Total Unitsعدد الوحدات  Total Hours =29عدد الساعات   Total Subjects =9عدد المواد 
= 42 

 

 المرحلة الثالثة / ميكانيك عام

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
Notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 همك / 123
 تحليالت هندسية و عددية

Engineering & 

Numerical Analysis 
2 1 - 5  

                             نظرية المكائن      همك /  243
 Theory of Machines 2 1 1 5  

تصميم  I همك /  343  
Machine Design I 

2 1 1 5  

 همك /  453
 مكائن احتراق داخلي

Internal 

Combustion Engine 

Parts Design 
2 1 1 5  

 انتقال حرارة همك /  543
Heat Transfer 

2 1 1 5  

II همك /  653   ميكانيك الموائع 
Fluid Mechanics II                                             

2 1 1 5  

 همك /  753
             هندسة إنتاج  
           Production 

Engineering 
2 - - 4  
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 همك / 823 
 التصميم المعززة بالحاسبة

Computer Aded 

Design 
1 1 - 3  

 همك / 913 
 هندسة صناعية
industrial 

Engineering 
2 - - 4  

  41 5 7 17  المجموع

 Total Unitsعدد الوحدات  Total Hours =46عدد الساعات   Total Subjects =9عدد المواد 
= 41 

 

 المرحلة الرابعة / ميكانيك عام

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
Notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

                                                  قياسات همك / 134
measurement 1 - 1 2  

 سيطرة طوعية همك / 234
Automatic Control 

2 1 - 5  

                                                         محطات قدرة همك / 354
Power Plants 2 1 1 5  

II همك / 454 تصميم     
Machine Design II 

2 2 - 6  

 همك / 554
                                         اهتزازات ميكانيكية
Mechanical 

Vibrations 
2 1 1 5  

 همك / 654
                                                           تكييف وتجميد

Air-Conditioning & 

Refrigeration 
2 1 1 5  

 همك / 754

ديناميك غازات ومكائن 
  ةتوربيني

      Gas Dynamics 

& Turbo –

Machinery 

2 1 1 5  

 مشروع همك / 844

Project 
1 2 - 4  

 همك /924
بالحاسبةالهندسة المعزز   

Computer Aded 

Engineering 
1 1 - 3  

  40 5 10 15  المجموع

 Total Hours =30عدد الساعات   Total Subjects =9عدد المواد 
 Total Unitsعدد الوحدات 
= 21 
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 2151-2154الخطة الدراسية لفرع التكييف والتجميد 
 المرحلة األولى / تكييف وتجميد

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
Notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 همك / 111

  ديمقراطية وحقوق إنسان
Human Rights & 

Democracy 

1 - 1 2  

I همك / 221 برمجة   

 Programming I 
1 1 - 3  

رياضيات  I همك / 321  

    Mathematics   I 
2 - 1 4  

 همك / 431

رسم هندسي وهندسة 
 .Eng   وصفية 

Drawing 

&Descriptive 

Geometry 

1 3 - 5 
هناك ساعة 
واحدة رسم 
 بالحاسبة

 معامل همك / 541
Workshops  

- 6 - -  

ديناميك حرارة  I   همك / 631  

 Thermodynamics I 
2 1 1 5  

ميكانيك  I همك / 731  

Mechanics I 
2 1 1 5  

 همك / 831
 خواص مواد

 Properties of 

Material 
2 - - 4  

 همك / 931

 هندسة كهربائية 

   Electrical 

Engineering 

2 1 - 5  

  33 4 13 13  المجموع

 Total Units عدد الوحدات Total Hours =30  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد

= 33 

 

 المرحلة الثانية / تكييف وتجميد

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
Notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 همك /152
منظومات ميكانيكية 

 Mechanicalوالكترونية 

& Electronic 

Systems 

2 - - 4  

II همك / 222 برمجة   
Programming II 

1 1 - 3  
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رياضيات  II همك / 322  
Mathematics II 

2 - 1 4  

 همك / 432
 رسم ميكانيكي

Mechanical 

Drawing 

1 2 - 4 
هناك ساعة 
واحدة رسم 
 بالحاسبة

 همك / 542
 مقاومة مواد

Strength of 

Materials 
3 1 - 7  

ديناميك حرارة  II همك / 632  
Thermodynamics II 

2 1 1 5  

ميكانيك  II همك / 732  

Mechanics II 2 - 1 4  

 همك / 832
 طرق تصنيع  

  Manufacturing 

Processes 
2 2 - 6  

 همك / 942
I ميكانيك الموائع   

Fluid Mechanics I 
2 1 1 5  

  42 4 8 17  المجموع

 Total عدد الوحدات Total Hours =29  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد

Units = 42 

 

 

 مرحلة الثالثة / تكييف وتجميد

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
Notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 123همك/

تحليالت هندسية 
 وعددية

Engineering and 

Numerical 

Analysis 

2 1 - 5 

 

 243همك/

 نظرية مكائن
Theory of 

Machine 

2 1 1 5 

 

 343همك/

I  الهندسة  تصميم
 الميكانيكية

Mechanical 

Engineering  Design 

I 

2 1 1 5 

 

 463همك/

 Iتكنولوجيا معدات 

Equipment 

Technology I 

2 1 - 5 

 

 543همك/
 أنتقال حرارة

Heat Transfer 
2 1 1 5 
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 663همك/

 IIموائع 
Fluid Mechanics 

II  
2 1 1 5 

 

 763همك/

 تكييف وتجميد
Air-Conditioning 

and 

Refrigeration 

2 1 1 5 

 

 823همك/

التصميم المعزز 
 بالحاسبة

Computer 

Added Design 

1 1 - 3 

 

 913همك/

 هندسة صناعية
Industrial 

Engineering 

2 - - 4 

 

 42 5 8 17  المجموع
 

 Total Units عدد الوحدات Total Hours =30  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد

= 42 

 المرحلة الرابعة / تكييف وتجميد

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
Notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 134همك/
 قياسات

Measurement 
1 - 1 2  

 234همك/
 سيطرة طوعية

Automatic Control 
2 1 - 5  

 364همك/

 تصميم منظومات تكييف
Design of Air-

Conditioning system 

2 2 - 6  

 464همك/

 IIتكنولوجيا معدات 
Equipment 

Technology II 

2 3 - 7  

 564همك/

 اهتزازات ميكانيكية
Mechanical 

Vibrations  
2 1 1 5  

 664همك/
 تجميد

Refrigeration 
2 1 1 5  

 764همك/
 ترشيد طاقة

Energy conservation 
2 1 - 5  

 844همك/
 المشروع
Project 

1 2 - 4  

 924همك/

 الهندسة المعززة بالحاسبة
Computer Added 

Engineering 

1 1 - 3  

  42 3 12 15  المجموع

 Total Units عدد الوحدات Total Hours =30  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد
= 42 
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 2151-2154الخطة الدراسية لفرع الطائرات 
 المرحلة األولى / طائرات

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الدراسيةالساعات 
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
Notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 همك / 111

  ديمقراطية وحقوق إنسان
Human Rights & 

Democracy 

1 - 1 2  

 همك / 221
 Programming I 

I برمجة    
1 1 - 3  

رياضيات  I همك / 321  

    Mathematics   I 
2 - 1 4  

 همك / 431
رسم هندسي وهندسة وصفية 

     Eng. Drawing 

&Descriptive 

1 3 - 5 
هناك ساعة 
واحدة رسم 
 بالحاسبة

 معامل همك / 541
Workshops  

- 
6 - 

- 
Pass 

ديناميك حرارة  I   همك / 631  

 Thermodynamics I 
2 1 1 5  

ميكانيك  I همك / 731  

Mechanics I 
2 1 1 5  

 همك / 831
 خواص مواد

 Properties of 

Material 
2 - - 4  

 همك / 931
هندسة كهربائية  

Electrical Engineering 
2 1 - 5  

  33 4 13 13  المجموع

 Total Units عدد الوحدات Total Hours =30  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد

= 11 
 

 

 طائراتالمرحلة الثانية / 
رمز 

 الموضوع
No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours 

عدد 
 الوحدات

Units 

 المالحظات
notice 

 نظري
Theoretical 

 عملي
Experimental 

 مناقشة
Tutorial 

 نظرية طيران همك /182
Theory of Flight 

2 - - 4  

II همك /222 برمجة   
Programming II 

1 1 - 3  

رياضيات  II همك /322  
Mathematics II 

2 - 1 4  
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 رسم ميكانيكي همك /432
Mechanical Drawing 

هناك ساعة  4 - 2 1
واحدة رسم 
 بالحاسبة

 مقاومة مواد همك /542
Strength of Materials 

3 1 - 7  

ديناميك حرارة  II همك /632  
Thermodynamics II 

2 1 1 5  

 Mechanics II همك /732

II  ميكانيك  
2  1 4  

 طرق تصنيع همك /832

Manufacturing 

Processes 

2 2 - 6  

I همك /942 ميكانيك الموائع   
Fluid Mechanics I 

2 1 1 5  

 المجموع
 17 9 4 42  

 Total Units عدد الوحدات Total Hours =46  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد

= 42 

 

 طائراتلمرحلة الثالثة / 
رمز 

 الموضوع
No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours 

عدد 
 الوحدات

Units 

 المالحظات
notice 

 نظري
Theoretical 

 عملي
Experimental 

 مناقشة
Tutorial 

 123همك/

تحليالت هندسية و 
 عددية

Engineering and 

Numerical Analysis 

2 1 - 5  

 243همك/

المكائننظرية   
Theory of Machines 

2 1 1 5  

 343همك/

 تصميم ميكانيكي
Mechanical Design 

2 1 1 5  

 483همك/

 محركات الطائرات
Aircraft Engines 

2 1 1 5  

 543همك/

 انتقال حرارة
Heat Transfer 

2 1 1 5  

 683همك/
 ديناميك هواء

Aerodynamics 
2 1 1 5  

 783همك/
الطائرةكهربائية وأجهزة   

Aircraft Electricity 

and Instruments 

2 - - 4  

 883همك/
 ديناميك غازات

Gas Dynamics 
1 1 1 3  

 913همك/
 هندسة صناعية

Industrial 

Engineering 

2 - - 4  
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 المجموع
 17 7 6 41  

 Total Units عدد الوحدات Total Hours =30  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد

= 41 

 المرحلة الرابعة / طائرات

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 هياكل الطائرات 184همك/
Aircraft Structures 

2 - 1 4  

 234همك/
 سيطرة طوعية

Automatic control 
2 1 - 5  

 384همك/

تكنولوجيا و تصاميم 
 منظومات دفع الطائرات

Aircraft Propulsion 

Systems 

Technology and 

Design 

2 1 1 5  

 484همك/
 تصاميم الطائرات

Designs of Aircraft 
3 - 1 6  

 584همك/
 اهتزازات الطائرة

Aircraft Vibration 
2 1 1 5  

 684همك/

 استقرارية و سيطرة الطائرة

Aircraft Stability 

and control 
2 1 - 5  

 784همك/

 منظومات الطائرة و صيانة

Aircraft Systems 

and Maintenance 

2 1 1 5  

 844همك/
 مشروع

Project 1 2 - 4  

 924همك/

 الهندسة المعززة بالحاسبة 
Computer Added 

Engineering 

1 1 - 3  

  42 5 8 17  المجموع

 Total Hours =30  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد
 Total Units عدد الوحدات
= 42 
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 2151-2154الخطة الدراسية لفرع السيارات 

 المرحلة األولى / سيارات

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 همك / 111

  ديمقراطية وحقوق إنسان
Human Rights & 

Democracy 

1 - 1 2  

 همك / 221
 Programming I 

I برمجة    
1 1 - 3  

رياضيات  I همك / 321  

    Mathematics   I 
2 - 1 4  

 همك / 431
     رسم هندسي وهندسة وصفية 

 Eng. Drawing 

&Descriptive 

1 3 - 5 
هناك ساعة 
واحدة رسم 
 بالحاسبة

 معامل همك / 541
Workshops  

- 6 - - pass 

ديناميك حرارة  I   همك / 631  

 Thermodynamics I 
2 1 1 5  

ميكانيك  I همك / 731  

Mechanics I 
2 1 1 5  

 خواص مواد همك / 831

 Properties of Material 2 - - 4  

 همك / 931

 هندسة كهربائية

   Electrical 

Engineering 

2 1 - 5  

  33 4 13 13  المجموع

 Total Units عدد الوحدات Total Hours =30  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد

= 33 

 

 المرحلة الثانية / سيارات

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 همك /172
Ιتكنولوجيا سيارة   

Automotive Technology 

Ι 

2 2 - 6  

II همك / 222 برمجة   
Programming II 

1 1 - 3  

رياضيات  II همك / 322  
Mathematics II 

2 - 1 4  
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 رسم ميكانيكي همك / 432
Mechanical Drawing 

1 2 - 4 
هناك ساعة 
واحدة رسم 
 بالحاسبة

 مقاومة مواد همك / 542
Strength of Materials 

3 1 - 7  

ديناميك حرارة  II همك / 632  
Thermodynamics II 

2 1 1 5  

 Mechanics II همك / 732

II  ميكانيك  2 - 1 4  

 همك / 832
     طرق تصنيع

  Manufacturing 

Processes 
2 2 - 9  

 همك / 942
I ميكانيك الموائع   

Fluid Mechanics I 
2 1 1 2  

  44 4 10 17  المجموع

 Total Hours =31  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد
 Total Units عدد الوحدات
= 44 

 

 المرحلة الثالثة / سيارات

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
Notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 همك/ 123

 تحليالت هندسية وعددية
Engineering & 

Numerical Analysis 

2 1 - 5  

 همك/ 243
 نظرية مكائن

Machine Theory 
2 1 1 5  

Ιتصميم  همك/ 343  

Design Ι 
2 1 1 5  

 همك/ 473

 مكائن احتراق داخلي
Internal Combustion 

Engines 

2 1 1 5  

 همك/ 543
 انتقال حرارة

Heat Transfer 
2 1 1 5  

 همك/ 673
 IIميكانيك موائع 

 Fluid Mechanics II 2 1 1 5  

 همك/ 773
مركباتنظرية   

Vehicle Theory 
2 1 - 5  

 همك/ 823
 التصميم المعزز بالحاسبة

Computer Aded Design 
1 1 - 3  

 همك/ 913
 هندسة صناعية

Industrial Engineering  
2 - - 4  
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  24 5 9 17  المجموع

 Total Units عدد الوحدات Total Hours =11  عدد الساعات Total Subjects =9 عدد المواد

= 24 

 

 المرحلة الرابعة / سيارات

رمز 
 الموضوع

No. 

 الموضوع
Subjects 

 الساعات الدراسية
Studying Hours  عدد

 الوحدات
Units 

 المالحظات
notice نظري 

Theoretical 
 عملي

Experimental 
 مناقشة
Tutorial 

 همك/ 134
 قياسات

Measurements 
1 - 1 2  

 همك/ 234
 سيطرة طوعية 

Automatic Control 
2 1 - 5  

 همك/ 374
 وقود واحتراق

Fuels and Combustion 
2 1 1 5  

 همك/ 474
 تصميم مركبات

Automotive Design 
2 1 1 5  

 همك/ 574
 ديناميك مركبات

Vehicles Dynamics 
2 1 1 5  

 همك/ 674

  IIتكنولوجيا سيارة 
Automotive Technology 

II 

1 1 1 3  

 همك/ 774

 تصميم أجزاء محرك احتراق داخلي
Internal Combustion  

Engine Parts Design 

2 1 1 5  

 همك/ 844
 مشروع التخرج

Project 
1 2  4  

 همك/ 924

 الهندسة المعزز بالحاسبة
Computer Aded 

Engineering 

1 1  3  

  37 6 9 14  المجموع

 = Total Units عدد الوحدات Total Hours =29  الساعاتعدد  Total Subjects =9 عدد المواد
37 

 
 الدراسات العليا: 1-4

وذلك بمنح شهادة الدبلوم  5791منذ  الهندسة الميكانيكيةبدأت الدراسات العليا في قسم        
العالي والماجستير في تخصصات الهندسة الميكانيكية وقد تم منح شهادات التخرج منذ ذلك 

(. وبدأ التكييف والتجميد، توليد الطاقة، الميكانيك التطبيقيفي اختصاصات ) التاريخ ولحد االن
) في اختصاصات  5771في الهندسة الميكانيكية منذ عام  الدكتوراهالعمل بمنح شهادة 
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من االقسام والكليات القليلة في البلد التي  بكونه(، وقد تميز قسمنا الحراريات، الميكانيك التطبيقي
لية القبول في الدراسات العليا تكون حسب تعليمات وضوابط آالدراسات العليا فيها. و  لم تتوقف

 لبحث العلمي لكل عام دراسي.وزارة التعليم العالي وا
 
 الماجستير: -

 الميكانيكية في أحد االختصاصات اآلتية: يمنح القسم شهادة الماجستير في علوم الهندسة
 تطبيقي.الميكانيك ال 
 تجميدالتكييف و ال. 
 .توليد الطاقة 

الطالب خالل السنة األولى )التحضيرية( منها  مدة الدراسة سنتان لالختصاصات كافة، يدرس
السنة الثانية، ينجز مشروعًا بحثيًا يشرف عليه أساتذة  فصلين من المواد النظرية المتقدمة. وفي

خاللها دراسة بحثية تعد جزءًا من متطلبات نيل شهادة  أكفاء من ذوي االختصاص، يقدم
 .الميكانيكية في أحد االختصاصات أعاله الماجستير في الهندسة

 
 

 علوم الهندسة الميكانيكيةالخطة الدراسية لمرحلة الماجستير 
 الفصل االول -ماجستير ميكانيك تطبيقي

 الموضوع
 الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

 5 - 5 اللغة االنكليزية

 2 - 2 ةرياضيات متقدم

 3 - 3 ديناميك متقدم

 2 - 2 مرونة متقدمة

 2 - 2 تزيت

 2 - 2 خواص مواد هندسية

 الفصل الثاني -ماجستير ميكانيك تطبيقي

 الموضوع
 الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

 5 - 5 اللغة االنكليزية

 2 - 2 ميكانيك كسر

 3 - 3 اهتزازات متقدمة

 2 - 2 لدونة متقدمة

 2 - 2 تحليالت عددية

 2 - 2 سيطرة متقدمة
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 الدكتوراه: -
 :الهندسة الميكانيكية في أحد االختصاصات اآلتية يمنح القسم شهادة الدكتوراه في علوم

 .الميكانيك التطبيقي 
 .الحراريات 

 لوالفصل اال  -ماجستير تكييف وتجميد

 الموضوع
 الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

 5 - 5 اللغة االنكليزية

 2 -  ةرياضيات متقدم

 3 - 3 موائع متقدمة

 2 - 2 تكييف متقدم

 2 - 2 ديناميك حرارة متقدم

 2 - 2 5انتقال حرارة متقدم 
 

 الفصل الثاني -ماجستير تكييف وتجميد 

 الموضوع
 الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

 5 - 5 اللغة االنكليزية

 2 - 2 2انتقال حرارة متقدم 

 2 - 2 معدات تكييف

 2 - 2 تحليالت عددية

 3 - 3 تجميد متقدم

 2 - 2 طاقة شمسية
 

 الفصل االول -ماجستير قدرة حرارية

 الموضوع
 الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

 5 - 5 اللغة االنكليزية

 2 - 2 ةرياضيات متقدم

 3 - 3 موائع متقدمة

 2 - 2 مكائن توربينية

 2 - 2 متقدم ديناميك حرارة

 2 - 2 5انتقال حرارة متقدم 
 

 الفصل الثاني -ماجستير قدرة حرارية 

 الموضوع
 الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

 5 - 5 اللغة االنكليزية

 2 - 2 2انتقال حرارة متقدم 

 2 - 2 محطات قدرة

 2 - 2 تحليالت عددية

 2 - 2 منظومات هيدروليكية

 3 - 3 مكائن احتراق داخلي
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السنة األولى )التحضيرية( الطالب خالل  يدرس ،مدة الدراسة ثالث سنوات لالختصاصات كافة
منها فصلين من المواد النظرية المتقدمة مع امتحان شامل. وفي السنتين الثانية والثالثة، ينجز 

االختصاص، يقدم خاللها دراسة بحثية أصيلة  مشروعًا بحثيًا يشرف عليه أساتذة أكفاء من ذوي
سالفة انيكية في أحد االختصاصات لهندسة الميكفي ا تعد جزءًا من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه

 الذكر.
 

 علوم الهندسة الميكانيكية دكتوراهالخطة الدراسية لمرحلة ال
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل االول -دكتوراه ميكانيك تطبيقي

 الموضوع
 الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

 5 - 5 اللغة االنكليزية

 3 - 3 اهتزازات متقدمة

 2 - 2 تحليل الفشل

 3 - 3 ت متقدميتزي

 3 - 3 انسان الي

 الفصل االول -دكتوراه ميكانيك تطبيقي

 الموضوع
 الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

 5 - 5 اللغة االنكليزية

 3 - 3 تحليل اجهادات

 3 - 3 ديناميك مكائن دوارة

 2 - 2 مختارات في الرياضيات

 3 - 3 السلوك الميكانيكي  للمواد
 

 الفصل االول -حرارياتدكتوراه 

 الموضوع
 الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

 5 - 5 اللغة االنكليزية

 3 - 3 ترشيد طاقة

 3 - 3 مكائن توربينية

 2 - 2 مختارات في الرياضيات

 3 - 3 جريان مضطرب
 

 الفصل الثاني -دكتوراه حراريات

 الموضوع
 الساعات

 الوحدات
 عملي نظري

 5 - 5 االنكليزيةاللغة 

 3 - 3 عمليات انتقال حرارة

 2 - 2 مصادر طاقات متجددة

 3 - 3 عمليات احتراق

 3 - 3 طبقات متاخمة
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 الطلبة الخريجين: 1-1
 الدراسة االولية: -

-5794العام الدراسي اعداد الطلبة الخريجين للدراسات االولية حسب األعوام منذ     
 :2154-2153الدراسي عام الولغاية  5791

 العام الدراسي
عدد 

 الخريجين
 العام الدراسي

عدد 

 الخريجين
 العام الدراسي

عدد 

 الخريجين

1664 - 1662 12 1681 – 1682 284 1668 - 1666 226 

1662 - 1666 11 1682 – 1683 263 1666 - 2111 281 

1666 - 1667 12 1683 – 1684 313 2111 - 2111 231 

1667 - 1668 27 1684 – 1682 232 2111 - 2112 247 

1668 - 1666 16 1682 – 1686 163 2112 - 2113 312 

1666 - 1671 28 1686 – 1687 181 2113 - 2114 413 

1671 - 1671 46 1687 – 1688 182 2114 - 2112 346 

1671 - 1672 22 1688 - 1686 218 2112 - 2116 322 

1672 – 1673 24 1686 - 1661 273 2116 - 2117 246 

1673 – 1674 31 1661 - 1661 248 2117 - 2118 138 

1674 – 1672 67 1661 – 1662 331 2118 - 2116 131 

1672 – 1676 162 1662 – 1663 272 2116 - 2111 166 

1676 – 1677 183 1663 – 1664 234 2111-2111 122 

1677 – 1678 122 1664 – 1662 228 2111-2112 174 

1678 - 1676 221 1662 – 1666 163 2112-2113 134 

1676 - 1681 333 1666 – 1667 222 2113-2114 126 

1681 - 1681 232 1667 – 1668 262   

 مهندس ومهندسة 4949 المجموع

 
 (.2154-5794) لألعوامخريجو الدراسة االولية 
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 الدراسات العليا: -
عام الولغاية  5799-5791الدراسي عام الاعداد الخريجين للدراسات حسب االعوام منذ 

 :2154-2153الدراسي 
 

دبلوم  العام الدراسي
 عالي

دبلوم  العام الدراسي دكتوراه ماجستير
 عالي

 دكتوراه ماجستير

5791 – 5799 5 - - 5771 – 5779 - 59 4 
5799 – 5799 - 4 - 5779 – 5779 8 53 2 
5799 – 5798 - 9 - 5779 – 5778 - 58 3 
5798 – 5797 - 7 - 5778 - 5777 - 57 1 
5797 – 5781 - 8 - 5777 - 2111 - 21 4 
5781 – 5785 2 9 - 2111 - 2115 - 31 9 
5785 – 5782 5 52 - 2115 - 2112 - 21 2 
5782 – 5783 5 8 - 2112 - 2113 7 24 3 
5783 – 5784 - 57 - 2113 - 2114 51 52 3 
5784 – 5781 - 9 - 2114 - 2111 - 59 2 
5781 – 5789 - 9 - 2111 - 2119 - 21 9 
5789 – 5789 - 1 - 2119 - 2119 - 29 7 
5789 – 5788 - 51 - 2119 - 2118 - 58 8 
5788 – 5787 - 59 - 2118 - 2117 - 59 7 
5787 – 5771 - 21 - 2117 - 2151 - 58 54 
5771 – 5775 - 54 - 2151-2155 - 25 54 
5775 – 5772 - 52 - 2155-2152 - 31 51 
5772 – 5773 - 9 - 2152-2153 - 25 54 
5773 – 5774 - 53 - 2153-2154 - 35 52 
5774 – 5771 - 59 -     

 010 919 19 مجموعال
 

 
 (2153-5791خريجو الدراسات العليا لألعوام )
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 (:4102-4101التقويم الجامعي للعام الدراسي ) 1-2 
 تفاصيل العام الدراسي اليوم التاريخ المالحظات

اسبوع 51  25/7/2154- 8/5/2151 األولالفصل الدراسي  األحد   

 

موعد بدء  51/5/2151
االمتحانات النهائية للفصل 
الدراسي االول في الكليات التي 
 تتبع النظام الفصلي واالمتحانات
النصف سنوية للكليات والمعاهد 
 التي تتبع النظام السنوي

بدء امتحانات الفصل الدراسي  السبت
 األول

52/2/2151 -5/2/2151 اسبوعين  العطلة الربيعية االحد 
اسبوع 51  51/2/2151-  4/9/2151  الفصل الدراسي الثاني االحد 

 9/9/2151- 21/9/2151  السبت 

للدور بدء االمتحانات النهائية 
االول للكليات التي تتبع النظام 
السنوي واالمتحانات النهائية 

للفصل الثاني للكليات التي تتبع 
 النظام الفصلي

5/9/2151 شهران  بدء العطلة الصيفية األربعاء 
5/7/2151 للتدريسيين  بدء الدوام الثالثاء 

 5/7/2151  بدء امتحانات الدور الثاني االثنين 

35/8/2151ولغاية  5/9/2151من   

بدء التدريب الصيفي لطلبة 
الكليات والمعاهد المشمولة 

بالتدريب الصيفي وحسب المدد 
 المعتمدة في الكليات والمعاهد

 
  علما أن التقويم الجامعي يتم تعديله خالل العام الدراسي وفقا للتوقيتات الصادرة من وزارة

 التعليم العالي والبحث العلمي.
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 الهندسة الميكانيكيةفروع قسم  -2
 ضم القسم اربعة فروع تخصصية وهي:ي     

 :هندسة الميكانيك العام -
عة التكنولوجية متأسيس الجا منذ تكونت نواتهالميكانيك العام قد  هندسة ان اختصاص فرع     

 ةالعلمي باألساليبالميكانيك العام الى اعداد مهندسين ملمين  هندسة يهدف فرع، 5791 في عام
ة الى واقع عملي العلمي ةفي حقل االختصاص وقادرين على تحويل المعطيات النظري ةالحديث

على  لالنفتاح والمعرفة العلمية المهارةليكسبه عبر االلمام بالمبادئ واألسس الهندسية الميكانيكية 
 طاقةومحطات توليد ال المثال في مجاالت الصناعةوعلى سبيل  مختلف الحقول العلمية والعملية

 . المجاالتالتصميم وغيرها من  ومجال التكييف ومجال المركبات المختلفة ومجال
ي أقراء الحقائق وتبادل الر تواس ةوالتحليلي ةوالعملي ةالقدرات العلمي ةان الفرع يقوم بتنمي     
لبناء  متكررة مناقشاتبالنفس عن طريق عمل  الثقةالتصور والخيال وترصين  ةقابلي ةوتنمي

خالل اتخاذ افضل الطرق للحل من  إليجادمنظومات لحل المشاكل في حقول العمل والسعي 
بين  ةوالمناقش ةالفردي المبادرةروح العمل الجماعي مع الحفاظ على روح  القرار المناسب وتنمية

م كل عا علمية التي تعد من قبل الفرع وعن طريقها يتم عمل منتديات ةاعضاء الفرق من الطلب
لخلق روح المنافسة العلمية بين الطلبة والتي هي من  كفؤة مفيدةاو ابتكار مشاريع لتطوير 

 كما يهتم. مستقبالً  االنسانية والعلمية مهنتهمقومات القدرة على حل المشاكل ونجاح الطالب في 
في مجال التزييت والتآكل ومحطات القدرة  االختصاصيةلميكانيك العام بالبحوث فرع ا اساتذة

ومحركات االحتراق الداخلي والخارجي واالهتزازات والتصاميم الميكانيكية، كما يهتم الفرع 
 (.بديلبمواضيع الطاقات المتجددة )كطاقة الرياح وطاقة الوقود ال
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 :جميدهندسة التكييف والت -
ويرفد  في جامعات البلد الفروع العلمية النادرة أحدتجميد كييف والالت هندسة يعتبر فرع        

الى  ةاضاف الشمسية ةالتكييف والتجميد والطاق ةالبلد بمهندسين متخصصين في انظم
التكييف والتجميد دروس  ةمنهج هندس يتضمن .ةالميكانيكي ةاختصاصهم العام في علوم الهندس

يتلقى  ةوالرابع ةالثالث ةهذه الدروس في المرحل ةوتزداد نسب ةالثاني ةمن المرحل أتبد ةتخصصي
وهي مختبر التكييف ومختبر  ةخالل مختبرات الفرع التخصصي ةطالب الفرع معلوماتهم العلمي

 االخرى. ةالعام ةالى المختبرات الهندسي ةالتكييف اضاف ةالتجميد وورش
على طالب الدراسات العليا من خالل رسائل  باألشرافمن منتسبي الفرع  ةيقوم نخب    

 ةالشمسي ةوالطاق ةالماجستير والدكتوراه التي تتناول البحث في مستجدات تكييف الهواء والتدفئ
 في اختصاصات الفرع. ةانجاز البحوث الحديث ةالى تنفيذ خط ةاضاف ةوترشيد الطاق

 
 :هندسة الطائرات -
من االختصاصات المهمة في قسم ويعتبر  5797طائرات عام ال هندسة تأسس فرع      

اليه مهندس  جما يحتاالتي تغطي كل  ةالتخصصي بدروسه. يمتاز الفرع الهندسة الميكانيكية
محركات الطائرات، نظرية طيران، ديناميك هواء  ،تصاميم وهياكل الطائرات نالطائرات م

الطائرات، منظومات الطائرات الكهربائية والميكانيكية والصيانة الى  واستقراريهوغازات، سيطرة 
يساهم اعضاء الهيئة التدريسية في الفرع  المواضيع الهندسية االساسية في الهندسة الميكانيكية.

والعالمية في مواضيع  تمرات المحليةبتقديم بحوثهم للنشر في المجالت العلمية والمشاركة في المؤ 
ال حرارة، رات، المكائن التوربينية، هياكل وتصميم الطائرات، ديناميك الموائع وانتقمحركات الطائ
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 ةطلب ابحاث على باألشرافمساهمه العديد من اعضاء الهيئة التدريسية االهتزازات في الطائرة، و 
ويحرص الفرع على التنسيق والتعشيق العلمي والتدريب مع  الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه(.

 من الجانب العملي لرفع كفاءة طلبة الفرع. لالستفادةشركة الخطوط الجوية العراقية 
 

 
 

 :هندسة السيارات -
هذا  يواكبأنواع مركبات النقل، و  وتحليل أداء مختلف دف هذا االختصاص إلى تصميميه     

والمكائن  صناعة السيارات كافة التطورات والتحوالت التقنية فيالفرع كباقي الفروع األخرى 
 ةالسيارات حسب التطورات الحديث ةاجريت تعديالت على مناهج الدراسة لفرع هندس الزراعية.

الى الجانب  ةواتصفت المناهج بطابعها التطبيقي، يؤكد الفرع على الجانب التطبيقي اضاف
السيارات في معامل  ةوحد وخصوصاً  ةنظري من خالل وجود المختبرات والورش المتخصصال

 ةدورات للتعليم المستمر لموظفي الدول ةعد بإجراءالفرع  تدريسيو . يقومة التكنولوجيةالجامع
 في االختصاص. ةخر التطورات الحديثآونشر  إليصال ةالميكانيكي ةوخريجي اقسام الهندس

 ةتتركز على الجوانب النظري بلدبجامعات ال ةورائده مقارن ةمتخصص ةللفرع اتجاهات بحثي     
 ةضافلتطوير االبحاث في اختصاص السيارات ومحركات االحتراق الداخلي والخارجي ا ةليموالع

رع كما للفعن االحتراق.  ةمحركات البنزين والديزل والملوثات الناتجالى دراسات الوقود البديل ل
الكثير من التعاون مع شركات السيارات الخاصة والحكومية من خالل التدريب الطالبي واقامة 

والمساهمة في الحصول على فرص عمل لخريجي  وطلبتهالندوات التخصصية لمنتسبي الفرع 
 الفرع في تلك الشركات والدوائر.
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 الكادر التدريسي: -2

 الميكانيكيةاسماء الكادر التدريسي في قسم الهندسة 
 االسم ت االسم ت
 م.د. اخالص محمد فياض 58 ا.د. صباح طارق احمد 5
 ا.م.د. ابتهال عبد الرزاق محمود 57 ا.د. عبد الحسن عبد كرم اهلل 2
 ا.م.د. عامر مجيد حميد الدباغ 21 د. اركان خلخال حسينا. 3
 ا.م.د. مؤيد رزوقي حسن 25 ا.د. عاصم حميد يوسف 4
 ا.م.د. سمير علي امين 22 جعفر مهدي حسنا.د.  1
 م.د. قيس عبد االمير مهدي.ا 23 د. شاكر سكران حسنا. 9
 ا.م.د. ستار جابر حبيب 24 ا.د. وحيد شاتي محمد 9
 ا.م.د. طالب كشاش مرتضى 21 ا.م.د. موفق علي توفيق 8
 م.د. سهاد عبد الحميد رشيد 29 ا.م.د. احمد عبد محمد صالح 7
 م.د. حسنين محمد حسين 29 ا.م.د. قصي جهاد عبد الغفور 51
 م.د. لؤي عبد العزيز مهدي 28 ا.م.د. زينب حسون حسن 55
 م.د. احمد عبد النبي عمران 27 ا.م.د. نبيل نور سوادي 52
 م.د. نبيل سمير محمود 31 ا.م.د. محمد ادريس محسن 53
 احمد عبد الحسينم.مصطفى  35 ا.م.د. عماد ناطق عبد الوهاب 54
 م. عماد عبد الرسول عبد الصاحب 32 ا.م.د. مثنى حمزة سعدون 51
 م. د. غازي فيصل سلوم 33 ا.م.د. محسن نوري حمزة 59
 م. رعد شهاب احمد 34 ا.م.د. احمد نايف ابراهيم الخزرجي 59
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 م.د. عبد الكريم عباس خضير 94 ا.م.د. عبد الكاظم محمد حسن 31
 م.د. قاسم عباس عطيه 91 عبد الستار جواد محمدا.م.د.  39
 م.د. نبراس محمد مهدي 99 ا.م.د. محمود عطا اهلل مشكور 39
 م.د. نبيه ناطق عبد اللطيف 99 ا.م.د. عادل محمود صالح 38
 م.د. حسين محمد حسين 98 ا.م. مقدام طارق جيجان 37
 م.محمد فوزي محمد 97 م.د. صادق جعفر عزيز 41
 ام. اسراء يحيى داوود 91 م.د. صادق حسين باخي 45
 م. احمد عدنان عبد الجبار 95 م.د. حسين وهيب ماشي 42
 م. وسام عبد كاطع  92 م.د.هناء عبد الهادي حسن 43
 م. علي عبد المهدي حمادي 93 م.د. ابتسام مهدي شهاب 44
 م. همام محمد صالح 94 م.د. علي رعد حسن 41
 م. عبد الجبار جوير شامخ 91 عبد سعودم.د. وفاء  49
 م. قحطان عدنان عباس 99 م.د.احسان عبد الحسين باقر 49
 م.د. ليث جعفر حبيب 99 م.د. مهند يوسف حنا 48
 م.د. علي ناصر حسين 98 م.د.ساهرة حسن ابراهيم 47
 م.د. ضياء غانم مطشر 97 م.عبد الكريم سلمان عبد الكريم 11
 م.د. فالح فاخر حاتم 81 القادر خليلم.عامر عبد  15
 م.د. علي لفته كعيد 85 م.عبد السالم حمزة ناصر 12
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 م.عدي شاكر هادي 89 م.م. نجم الدين يوسف محمود 19
 م.ليث عبد المنعم اسماعيل 89 م.م. شيماء هالل كامل 18
 م. فالح حسن عبد اهلل 88 م.م. اورهان صباح عبد اهلل 17
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 م.م علي محمد رضا محسن الخلف 512 م.م. عمار سعدون عبد الزهرة 73
 م. ايناس حسن فليحم. 513 م.م. اصالن محمد مصطفى 74
 م.م. عقيل علي  وناس 514 م.م. حسنين عدنان عبد الوهاب 71
 م.م. عمار سليم حميد 511 م.م. اسامة بالسم احمد 79
 م.م.عقيل زكي مهدي 519 م.م. شذى شريف نصيف 79
 م.م. عماد عبد الحسين عبد الصاحب 519 م.م. جنان مهدي هادي 78
 م.م. رشا محمد حسين 518 م.م. سهى عبد االله محمد 77
 م.م. بشار علي محمد 517 م.م. عالء عبد الهادي جبر 511
   . سعدون كاظم عبيد.مم 515

 

 
 موقع القسم االلكتروني -9
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 مختبرات القسم -9
وتزويدهم  ،يضم القسم مجموعة من المختبرات المتخصصة التي تهدف الى تدريب الطلبة     

والجدول التالي يوضح اسماء المختبرات ومساحتها وعدد  ،بالخبرة العملية في مجال اختصاصهم
 االجهزة المختبرية والمواضيع التي يخدمها:

 المختبرب عالقة لهاالمواضيع التي  اسم المختبر ت

5،2ميكانيك  ميكانيك 5  
5حراره 2  حراره 
 كهربائية كهرباء 3
2حراره  4  حراره 
 مقاومة مقاومة مواد 1
5موائع  9  موائع 
 تكييف تكييف 9
 احتراق محركات احتراق 8
 نظرية مكائن نظرية مكائن 7
 انتقال حراره انتقال حراره 51
2موائع  55  موائع 
 سيطره سيطره 52
 اهتزازات اهتزازات 53
 ديناميك غازات غازات 54
 محطات وبخارية محطات 51
 تكنولوجيا معدات مختبر تكنولوجيا معدات 59
 تجميد تجميد 59
 ترشيد طاقة طاقة متجدده 58
 دفع محركات طائره ودفع 57
 صيانة صيانة طائره 21
 ديناميك ديناميك الطائره 25
احتراقعمليات  22  عمليات احتراق 
 نظرية مركبات نظرية مركبات 23
مواضيع تخص الفروع الهندسية  مختبر وورشة الدراسات العليا 24

5برمجه  21 المختلفة لطلبة الدراسات العليا  CAD فورتران + 
2برمجه  29  CAD+ Matlab 
3برمجة  29  Solid work+ تحليالت 
4برمجه  28  CAE 
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 القسم نشاطات -9
 بعد اعادة تأهيلها يكانيكيةهندسة المالبناية قسم افتتاح 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتميزه في األولى كز الى المر بدرع الجامعة والجودة لحصوله ع يكيةكانيهندسة المالقسم  تكريم
 واإلداري والجودة لألعوام السابقةالعلمي  األداء
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 ةالهندسي ياتالمنتد
هدف الى توفير والتي ت ة التي تقام سنويًا في قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسي ياتالمنتد

 فرصة لالطالع العلمي وتبادل العلمي والخبرات بين الطالب بما يخص مشاريع التخرج
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكريم األساتذة المتميزين
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 الجامعةاحتفاالت القسم بيوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم بيوم التخرج احتفاالت
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 4102-1-09زيارة طالب قسم الهندسة الميكانيكية الى دار االيتام 

في الجامعة  الميكانيكيةهندسة الطلبة المرحلة الرابعة من قسم  من قبلفي مبادرة        
 2154-2153التكنولوجية ان يغيروا مسار احتفالهم السنوي التقليدي بالتخرج للموسم الدراسي 

 .البهجة والسرور في نفوس االيتام خارج الجامعة بادخال

 
 
 
 
 
 

 
 فرع هندسة الطائرات زيارة علمية لطلبة القسم

 الميكانيكيةهندسة الايمانا منا بتطوير المستوى المعرفي لطلبتنا االعزاء وحرص رئاسة قسم       
والتوجيهات المستمرة بمد جسور الترابط والتعاون مع دوائر ووزارات الدولة في المجاالت العلمية 
كافة ورغبة من فرع هندسة ميكانيك الطائرات بتوثيق الروابط مع الدوائر ذات العالقة بالتخصص 

 .فقد تم اجراء زيارة علمية لطالب المرحلة الرابعة الى شركة الخطوط الجوية العراقية

. 
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 الحسينية والعباسية المقدستين زيارة علمية للعتبتين

  لالطالع على منظومة التكيف العتبتين الحسينية والعباسية كييفزار طالب المرحلة الرابعة ت
 والمشاكل الفنية وكيفية المعالجة ة العمليهناك وشرح عملية التطور في المنظومة وكيف

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 يبين مسيرة القسم منذ نشأته  الفوتوغرافية معرض للصور
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 الدراسات العليامناقشة طلبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهناك الكثير من النشاطات العلمية والفنية والرياضية وفي مجال خدمة المجتمع ومنها:
رفد المجتمع بالمهندسين في الهندسة الميكانيكية )بإختصاص هندسة الميكانيك العام، هندسة  .5

 الطائرات وهندسة السيارات(. ةهندسالتكييف والتجميد، 
 رفد المجتمع بالكفاءات من ذوي الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه. .2
 والعالمية. التفرغ العلمي لعدد من تدريسي القسم في الجامعات العربية .3
إجراء بحوث عملية من شأنها خدمة المجتمع من خالل إيجاد البدائل العملية المتوفرة عن  .4

قامة معرض بتلك المنتجات لغرض إطالع الشركات األهلية بتلك  تلك المستوردة المكلفة وا 
 .استثمارهااألجهزة لغرض 

التعاون العلمي مع مختلف الشركات والجمعيات الحكومية واألهلية للوقوف على المشاكل  .1
 الحل لها من خالل البحث العلمي. إيجادالعلمية ومحاولة 

في مجال التكييف  LGالتعاون مع الشركات العالمية في مجاالت التخصصية كشركة  .9
 والتجميد.

جامعة المختلفة بما يمتلكه القسم من كفاءات تصميم وبناء أجهزة مختبرية للقسم وألقسام ال .9
 فنية وعلمية.

 إنجاز وتصميم منظومة تكييف الهواء الخاصة بمشروع مجمع المعامل والورش. .8
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بتكليف من وزارة التربية قام القسم بإعداد المناهج الخاصة بالمعاهد الصناعية للمراحل الثالثة  .7
ولى في مجال الرسم الهندسي والعلوم من إكمال كتابين للمرحلة األ االنتهاءحيث تم 
 الصناعية.

 بتكليفوضع التصاميم الخاصة بمنظومة التكييف لضريح اإلمامين العسكريين في سامراء  .51
 من رئاسة الوزراء.

إقامة دورات تطويرية لمنتسبي وزارة الشباب والرياضة في مواضيع ميكانيك وكهربائية  .55
 السيارات وكذلك تبريد وتكييف الهواء.

ييم عدد كبير من البحوث العلمية ومعامالت الترقية العلمية وبراءات اإلختراع المقدمة من تق .52
 قبل أفراد ومؤسسات من مختلف قطاعات المجتمع.

إقامة عدد من الدورات التعليمية والتأهيلية لمنتسبي القسم وكذلك لكل من يرغب مقابل رسوم  .53
 رمزية من أجل تطوير وتثقيف المجتمع.

توأمة بين القسم وبين جامعة فرايبيرغ / المانيا وجامعة نوتنكهام / بريطانيا لغرض تم إجراء  .54
جراء البحوث والبعثات والزيارات المشتركة. تم إيفاد بعض تدريسي القسم  تبادل الخبرات وا 
للخارج للمشاركة في المؤتمرات علمية وبحثية وكذلك للدخول في دورات علمية تطويرية 

 الكادر التدريسي في القسم.لالرتقاء بمستوى 
يوم العلم: تم ترشيح المشروع ادناه كأفضل مشروع لطلبة الصفوف المنتهية )تصميم جهاز  .51

 .لألطفال المصابين بشلل دماغي(
تم القاء محاضرة تخصصية على طلبة فرع السيارات من قبل شركة إير تراك /وكيل شركة  .59

ألليات والمكائن ذات االحتراق الداخلي والتي كتربلر في العراق بعنوان "التقنيات الحديثة ل
 .تعمل بوقود الديزل

قام ممثل وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة بتوزيع درع يوم الجامعة على االقسام العلمية  .59
على المركز االول لتميزه في الجانبين  الهندسة الميكانيكيةحصل قسم وقد والهندسية المتميزة و 

 .العلمي واالداري
سم اضافة الى نشاطة العلمي الكثير من النشاطات الرياضية والثقافية لمنتسبي القسم للق .58

وطلبتة وقد حصل على مراكز متقدمة خالل سنوات تأسيسة في البطوالت الرياضية التي 
 نظمتها الجامعة، ومنها للسنوات العشرة األخيرة البطوالت أدناه:
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 النتيجة سنة التنظيم البطولة أو النشاط
 المركز األول 2114 – 2113 بطولة كرة اليد ) طالب ( 

 المركز األول 2114 – 2113 بطولة الكرة الطائرة ) طالب (
 المركز الثاني 2114 – 2113 بطولة الريشة الطائرة ) طالب ( 

 المركز الثالث 2114 – 2113 بطولة كرة القدم ) أساتذة (
 المركز الثالث 2111 – 2114 بطولة كرة القدم ) طالب ( 
 المركز األول 2119 - 2111 بطولة كرة القدم ) أساتذة (
 المركز األول 2119 - 2119 بطولة كرة القدم ) أساتذة (
 المركز األول 2119 – 2119 بطولة كرة القدم ) طالب ( 
 المركز الثاني 2118 – 2119 بطولة كرة القدم ) طالب ( 
 المركز االول 2117 – 2118 بطولة كرة القدم ) طالب ( 

 المركز االول 2151 - 2117 بطولة الكرة الطائرة ) طالب (
 المركز االول 2151 - 2117 بطولة كرة السلة ) طالب (
 المركز الخامس 2153-2152 بطولة الشطرنج ) طالب (
 المركز الرابع 2153-2152 بطولة كرة التنس )أساتذة(
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