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  المقدمة 

 المهمة تطبيقاتها كثرة و تنوع حيث من ،اهمية الهندسة فروع اكثر من واحدة الميكانيكية الهندسة تعــّد 
 يسهموا ان كفوء بشكل التطبيقات هذه ضمن عملهم خالل من الميكانيكيون المهندسون تمكن وقد. اليومية حياتنا في

 :ذكرها يمكن التي التطبيقات هذه اهم من ولعل .البشرية الحياة وتطوير تنمية في فاعل بشكل

 .التثليج و التكييف �
 .نقلها و الطاقة توليد �
 .الجوي و والمائي البري النقل �
 .التوصيل و الرفع �
 .الحرارية المبادالت البخارية، المراجل الميكانيكية، المعدات �
 .المستودعات و االنابيب خطوط و شبكات �
 .النووية المفاعالت �
 .معداتها و الطبية الهندسة �
 .معداتها و البيئة تلوث و المشاريع خدمات هندسة �
 .الضوضاء و االهتزازات هندسة �
 .السيارات هندسة �
 .التوربينية المكائن �
 .البحارو الفضاء استكشاف �

 . االخرى التطبيقات من غيرها و

 حياة إلى للخريج بالنسبة المدخل تعّد للطالبالممنوحة  الميكانيكية الهندسة في البكالوريوس شهادة ان 
 مع التعامل في الدراسة سنوات طيلة تعلمه ما يسخر و يستثمر ان منه تتطلب مقبلة اكاديمية او فنية تقنية، مهنية،

 تعني ال للطالب الممنوحة الشهادة ان عليه التركيز يجدر الذي المهم والشيء. سيواجهها التي المختلفة التطبيقات
 استثمر ما اذا ناجحا مهندسا يصبح ان باالمكان انه تعني الشهادة هذه انما و ناجحا، ميكانيكيا مهندسا اصبح انه ابدا

 .الدراسة فترة اثناء اكتسبها التي الهندسية والمعلومات تعلمها التي المنظم الهندسي العلمي التفكير طريقة جيد بشكل

 الفلسفة، بهذه لتزمي ان فعال و جدي بشكل بغداد جامعة – الهندسة كلية في الميكانيكية الهندسة قسم يسعى 
 مالكاتال تخريج الهدف من ذلك مادية، و بشرية امكانيات من متوفر ما ضوء في ستطيعي ما منها حققي ان و

 ان يمكن التي المجاالت شتى في البلد تخدم ان, ،الدولة دوائر و المجتمع مع القادرة على التفاعل الكفوءة الهندسية
 .ذكرها مر التي التطبيقات خصوصا و تستوعبها،

 

 بذة تاريخية عن قسم الهندسة الميكانيكيةن
جامعة بغداد من أقدم أقسام الهندسة الميكانيكية في  –يعّد قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة  

سنوات دراسية  4و كانت مدة الدراسة فيه  1950تأسس القسم سنة  حيث الجامعات و المعاهد العراقية كافة،
يتخّرج الطالب بعدها حاصال على شهادة (البكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية)، و لقد استحدث نظام الخمس 

ألّول مرة ثم اعيد  العمل بنظام األربع سنوات بعد هذه السنة مباشرة. وقد كان التخصص يبدأ  1971نة سنوات س
في السنة الدراسية الرابعة في اربعة فروع هي (هندسة القوى الميكانيكية، هندسة التصميم الميكانيكي، هندسة 

 االنتاج، هندسة الغزل و النسيج).
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). بعد 1977 – 1976(هندسة الغزل و النسيج) في القسم اعتبارا من السنة الدراسية ( فرع و قد استحدث 
، واالنتاج) في ) و دمج اختصاصات (القوى، التصميميةراعهندسة المكائن الزذلك تم استحداث اختصاص (
اصات الثالثة ، و المكائن الزراعية) االختصّكل مع اختصاصي (الغزل و النسيجاختصاص (الميكانيك العام) ليش

 الرئيسية للقسم.

و قد استمرت الدراسة في القسم على هذا االساس الى ما بعد منتصف الثمانينات، حين انتقلت كلية  
الهندسة من بنايتها في باب المعّظم الى مجمع الجادرية، وعند االنتقال تم فصل اختصاصي  (المكائن الزراعية) و 

ليكّونا نواة لقسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة للجامعة المستنصرية  (الغزل و النسيج) عن قسم الميكانيك
    ) تم استحداث فرع 1991 – 1990التي اّتخذت من بناية كلية الهندسة القديمة مقرا لها.  و في العام الدراسي  (

من السنة  التخصص)، حيث يبدأ  العامالميكانيك  ) كتخصص آخر الى جانب اختصاص  ( ( هندسة  الطيران
 الدراسية الثالثة.

) لنيل شهادة الماجستير في الهندسة 1972 – 1971ابتدأت الدراسات العليا في القسم في العام الدراسي ( 
). و في العام Mechanical Design) وهندسة التصميم الميكانيكي  (Powerالميكانيكية في اختصاصي القوى (

الدبلوم العالي. أما دراسة الدكتوراه في القسم فقد بدأت في العام الدراسي  ) بدأ نظام1977 - 1976الدراسي (
)1982 – 1983.( 
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 لجان القسم

 رئيس القسم

 مقررية القسم مجلس القسم الهيئة العامة مكتبة القسم تسجيل القسم

 الدراسات العليا

 آلية التعاون

 المشتريات

 الشؤون االجتماعية

 شؤون الطلبة

 التدريب الصيفي

 المختبرات

 التعيينات

 الوثائق

 االمتحانية

 العلمية

 التوثيق

 االعالم الجامعي

ضمان الجودة 
 واالداء الجامعي

 الموائع والحراريات

 الميكانيك التطبيقي

 التصنيع والصناعية

 الدروس العامة

 الموائع

 الحرارة

 الموادمقاومة 

النظريات 
والسيطرة 

 القياسات

 المعادن

 الحاسبات

 التكييف

 الورشة الميكانيكية

 الهندسة الكهربائية

 النفق الهوائي

 مقرر أولية

 مقرر عليا

 التعليم المجاني

 محطات قدرة

 ديناميك حرارة

 انتقال حرارة

مكائن احتراق 
 داخلي

 اهتزازات

 سيطرة

 نظريات

 أولية

 عليا

 

  اإلداري المحور 
 هـيـكـلية القـســم 

جامعة بغداد  –تتضمن الهيكلية العلمية والفنية واإلدارية لقسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة  
 :بالمخطط اآلتي هايمكن ايضاح ،مجموعة من العناصر
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 الهيئة التدريسية و المالك المساعد
) احصائيات باعداد منتسبي القسم من تدريسيين ومهندسين وفنيين و 5) الى (1تبين االشكال من ( 

و تجدر االشارة الى ان هذه االعداد قابلة للزيادة  ،العلمية بالنسبة للتدريسيين داريين، و حسب الشهادة و المرتبةأ
 .األسبابالوفاة و غيرها من او االحالة على التقاعد  واو النقصان بشكل مستمر بسبب التعيين 
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 28دكتوراه 

 36ماجستير 

 )64(المجموع الكلي 



1921 
90

 التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغدادالذكرى 
صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي  يكانيكيةالهندسة الم قسم

 

 2012نيسان   

 135 

 

 
 

 

 

 

  

12 
19% 

15 
23% 

11 
17% 

9 
14% 

5 
8%

9 
14% 

3 
5% 

 حسب االختصاص العلمية العضاء الهيئة التدريسية شهاداتتوزيع ال): 4(شكل 

 12) موائع وحراريات(دكتوراه 

 15) موائع وحراريات(ماجستير 

 11) ميكانيك تطبيقي(دكتوراه 

 9) ميكانيك تطبيقي(ماجستير 

 5) تصنيع وصناعية(دكتوراه 

 9) تصنيع وصناعية(ماجستير 

 3متفرقة 

 )64(المجموع الكلي 
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1 
2% 

3 
5% 

 العلمية العضاء الهيئة التدريسية مراتبتوزيع ال): 5(شكل 
 حسب االختصاص

 8) موائع وحراريات(مدرس مساعد 
 8) موائع وحراريات(مدرس 
 7) موائع وحراريات(استاذ مساعد 
 4) موائع وحراريات(استاذ 

 5) ميكانيك تطبيقي(مدرس مساعد 
 8) ميكانيك تطبيقي(مدرس 
 6) ميكانيك تطبيقي(استاذ مساعد 
 1) ميكانيك تطبيقي(استاذ 
 6) تصنيع وصناعية(مدرس مساعد 
 5) تصنيع وصناعية(مدرس 
 2) تصنيع وصناعية(استاذ مساعد 
 1) تصنيع وصناعية(استاذ 

 3متفرقة 
 )64(المجموع الكلي 
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 القسم  ومنتسب
 

 االستاذ الدكتور خالد احمد جودي  1
، جامعة مانشيستر للعلوم والتكنولوجيا   –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 

1977     
الواليات  -جامعة كولورادو، بولدر –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1969 ، المتحدة االمريكية 
الواليات  -جامعة كولورادو، بولدر –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 1969 ،المتحدة االمريكية 

 االستاذ الدكتور نجدت نشأت عبد اهللا  2
الواليات المتحدة  –جامعة مشيغان  –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 

 1987 ،االمريكية 
 1977 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1975 ،جامعة الموصل  –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 عميد كلية الهندسة  –االستاذ الدكتور قاسم محمد دوس  3
 1997، جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1990 ، جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1984 ،  بغدادجامعة  –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 االستاذ الدكتور احسان يحيى حسين  4
 1997 ،جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1989 ،جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1986 ،جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 االستاذ حسين يوسف محمود  5
 1984 ،جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1979 ،جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 االستاذ الدكتور عدنان ناجي جميل  6
 ،بريطانيا  –برمنغهام  –جامعة اوستن  –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 

1985  
 ،بريطانيا  –برمنغهام  –جامعة اوستن  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

1980 
 1976  ،جامعة الموصل  –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 

 االستاذ المساعد حاتم رحيم وسمي حمد 7
  1997 ، بغدادجامعة  –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1977  ، بغدادجامعة  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1975  ،جامعة الموصل  –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
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 الستاذ المساعد الدكتورعدنان عباس علوانا 8
 1976 ،جامعة جيكوسلوفاكيا  –كلية السيارات  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
  1972، جامعة جيكوسلوفاكيا  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1970 ،جامعة جيكوسلوفاكيا  –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية –االستاذ المساعد الدكتور سعد محسن صالح المشاط  9

 2000 ، الجامعة التكنولوجية  –المكائن والمعدات  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1979 ، جامعة مانشيستر –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1975 ، الجامعة التكنولوجية  –المكائن والمعدات  –كالوريوس في الهندسة الميكانيكية ب
 األستاذ المساعد الدكتور زهير عيسى احمد  10

 -جامعة كرانفيلد  –كلية الهندسة الصناعية وإدارة اإلنتاج  –دكتوراه في الهندسة الصناعية 
 1979 ،انكلترا 

 1976 ،انكلترا  –جامعة النكستر  –كلية هندسة النظم  –ماجستير في هندسة النظم 
 1970 ،انكلترا  –جامعة لندن  –كلية انفيلد  –بكالوريوس في الرياضيات التطبيقية 

 االستاذ المساعد الدكتورة منال مهدي صالح الحافظ  11
 2011 –جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1987 ،جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1981 ،جامعة الموصل  –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 االستاذ المساعد محمد قاسم عبد اهللا 12
 1995،  جامعة النهرين –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1991،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
 

 الحسين الصاحب عبد فتحي عبد الدكتوراالستاذ المساعد  13
 1998 ،جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1989 ،الجامعة التكنولوجية  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1984 ،الجامعة التكنولوجية  –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الكهربائية 

 االستاذ المساعد الدكتور علي عبد المحسن حسن االسدي  14
جامعة  –مدرسة الهندسة الميكانيكية  –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 

 1987، بريطانيا  –كرانفيلد 
 1980 ،جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
  1973، الجامعة التكنولوجية  –كلية الهندسة  –كية بكالوريوس في الهندسة الميكاني

 االستاذ المساعد الدكتورة سرور خضر حسين الخفاجي 15
 2005 ،جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1993 ،الجامعة التكنولوجية  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1987 ،الجامعة التكنولوجية  –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الكهربائية 

 نبيل حسن هادي السعدي االستاذ المساعد الدكتور  16
 2002،  روسيا االتحادية–كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1993، جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1989،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
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 االستاذ المساعد الدكتورة كريمة اسماعيل حمودي 17
 2005،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
   1990،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1985،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 االستاذ المساعد الدكتور احمد عبد الحسين 18
 2002،  روسيا االتحادية–كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1993،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1987،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

  األستاذ المساعد عبدالنافع شاكر 19
  1970المانيا االتحادية،  –في الهندسة الميكانيكية  دكتوراه

 االستاذ المساعد الدكتورة وداد ابراهيم مجيد 20
  2007،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1997،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1991،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 االستاذ المساعد الدكتور اكرم وهبي عزت 21
 2003،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1998،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1984،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
 نجم عبد جاسماالستاذ المساعد الدكتور  22

 2004،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1989،  الجامعة التكنولوجية –قسم هندسة المكائن  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1983،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 فاضل عباسعباس المدرس الدكتور  23
  1995الماملكة المتحدة بريطانيا،  –في الهندسة الميكانيكية  دكتوراه

 المدرس الدكتور عباس عبد الحسين الطائي 24
 1984،  بريطانيا –جامعة ليدز  –كلية الهندسة  –دكتوراه في هندسة المعادن 
 1976،  بريطانيا –جامعة شيفلد  –كلية الهندسة  –ماجستير في هندسة المعادن 

 1971،  جامعة البصرة –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 المدرس ايمان جبار عودة  25
 1998،  الجامعة التكنولوجية –قسم هندسة المكائن  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1993،  الجامعة التكنولوجية –قسم هندسة المكائن  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 

 المدرس كريم حسن علي 26
  2002المانيا االتحادية،  –في الهندسة الميكانيكية  ماجستير
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 المدرس الدكتور احمد عبد الرسول احمد 27
 2008،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 2001،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1985،  الجامعة التكنولوجية –قسم هندسة المكائن  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 المدرس الدكتور مجيد حبيب فيض اهللا 28
 2007، الجامعة التكنولوجية –قسم هندسة المكائن  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1996،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1988،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 المدرس الدكتور عصام محمد علي 29
 SRSTU  ،2010جامعة  –روسيا االتحادية –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 2001، جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1993،  جامعة النهرين –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
 الدكتور حسين عبد عليالمدرس  30

  1990روسيا،  –في الهندسة الميكانيكية  دكتوراه

 المدرس لمى فاضل علي  31
 1999،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1995د ، جامعة بغدا –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
 

 المدرس وائل سامي وديع سرسم  32
 1990،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1992،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 

 المدرس غسان لؤي العاني  33
 2001،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1991،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
  1987، يوغسالفيا  -جامعة زغرب  –دبلوم في الهتدسة الكيمياوية 

 المدرس الدكتور لؤي صباح يوسف 34
 2008،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 2004،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  2001،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
 المدرس وليد خالد خيري 35

  2003جامعة النهرين،  –في الهندسة الميكانيكية  ماجستير

36 
 المدرس انمار حامد علي 

 2000،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
 1997،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
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 حيدر فانوس نعمة المدرس 37
  2005الجامعة التكنولوجية ،  –في الهندسة الميكانيكية  ماجستير

 المدرس هيثم هاشم محمد  38
 2001،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1991،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
 1984،  معهد النفط –دبلوم في السيارات 

 

 المدرس الدكتورة ابتهال عباس صادق  39
 2009،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1998،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1988،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 المدرس خولة عبد الحسين سوير الزبيدي  40
 2006،  الجامعة التكنولوجية –العلوم التطبيقية  –ماجستير في علوم الرياضيات التطبيقية 

، الجامعة التكنولوجية  –العلوم التطبيقية  –بكالوريوس في علوم الرياضيات التطبيقية 
1986  

 المدرس الدكتور محسن عبد اهللا عبد الحسين الشمري 41
 2010،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
 1997،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

  1992،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
 باسم شاهين بجاي كثير العبدليالمدرس  42

 2000،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
 1997،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 

  مجيدالمدرس مكي حاجم  43
 1985،  جامعة بلغراد –كلية الميكانيك  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1983،  جامعة سراييفو –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 
 المدرس ايمان قاسم عبد الحسين  44

 2004،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
 1988،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 
 المدرس ساجدة لفتة غاشم  45

 2007،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
 2003،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 
 ربى مصطفى كمال المساعد المدرس 46

  2003جامعة بغداد،  – ماجستير في الهندسة الكهربائية
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 المدرس المساعد عمار علي فرحان  47
 2003،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1999،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 المدرس المساعد منذر عبداهللا موسى 48
  2004جامعة بغداد،  –في الهندسة الميكانيكية  ماجستير

 المدرس المساعد فاضل عباس عمران 49
  2005جامعة بغداد،  –في الهندسة الميكانيكية  ماجستير

 المدرس المساعد أيسر منير فليح 50
 2005،  الجامعة المستنصرية –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1994،  الجامعة التكنولوجية –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 

 المدرس المساعد طالب حسين رشيد  51
 1984،  انكلترا –جامعة ليدز  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 

 
 المدرس المساعد بان باقر جواد  52

 2006،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
،  الجامعة التكنولوجية –قسم المكائن والمعدات  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

1995 
 

 المدرس المساعد كريم جواد كاظم 53
  1986جامعة بغداد،  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 المدرس المساعد كواكب عبد الرحيم خوجة  54
 2007،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1989،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 
 المدرس المساعد ثامر صالح مهدي  55

 2007،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
 1990،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 
 المدرس المساعد محمد عبد الرؤوف نعمة  56

 2008،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
 2005،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
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 المدرس المساعد رائد كاطع صيهود  57
 2007،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 2003،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
 

 المدرس المساعد سهير غازي حسين  58
 2008،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 1994،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 
 المدرس المساعد اسماء حسن اسماعيل  59

 2008،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
 1989،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 المدرس المساعد خولة نعيم حمود 60
  2008جامعة بغداد،  –في الهندسة الميكانيكية  ماجستير

 المدرس المساعد نصير رشيد حمود  61
 2009،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 2006،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 
 المدرس المساعد أفين احمد عبد الكريم  62

 2009،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
 2006،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 
 المدرس المساعد حمزة عبد الرسول حسين  63

 2010، المانيا –جامعة شتوتغارت  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
 2005،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 
 المدرس المساعد مؤيد محمد عيدان 64

 2007جامعة بغداد،  –في الهندسة الميكانيكية  ماجستير
 

 المدرس المساعد علي إبراهيم موسى 65
 2008الجامعة التكنولوجية ،  –في الهندسة الميكانيكية  ماجستير

 

 المدرس المساعد ثائر جبار نتيش  66
 2011،  جامعة النهرين –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 2005،  جامعة بغداد –كلية الهندسة  –بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 
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 أساتذة قسم الهندسة الميكانيكية
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  محور الرواد 

 رؤساء القسم 
القسم منذ تأسيسه عدد من االساتذة التدريسيين األكّفاء مّمن يتمّتعون باألنضباط لقد تناوب على رئاسة  

العالي و األخالص في العمل و الحرص على أداء الواجب بالشكل األمثل خدمة للمسيرة التعليمية و البحثية في 
 ) رؤساء القسم منذ تأسيسه و لحّد اآلن. 1القسم. و يبين الجدول (

 ساء قسم الهندسة الميكانيكية) : رؤ 1الجدول ( 

 فترة تسّنم المنصب االسم
 1958  - 1950 د. حسن أحمد حسن

 1961 – 1958 السيد عبد الجبار رمو

 1970  – 1961 السيد عباس عبد اللطيف 

 1974  – 1970 د. عبد اهللا عبد الكريم البهادلي

 1976 – 1974 د. عبد الفتاح قدوري

 1978 – 1976 السيد نعمة خليفة صالح

 1980 – 1978 السيد عصام محمد عبد الكريم

 1985 – 1980 د. قحطان خلف الخزرجي

 1986 – 1985 د. عبد اهللا عبد الكريم البهادلي

 2001 – 1986 د. منذر اسماعيل الدروبي

 2005 – 2001 د. نجدت نشأت عبد اهللا

 2007 – 2005 السيد عصام محمد عبد الكريم 

 2011 – 2007 يحيى حسيند. احسان 

 لحد االن -2011 د. سعد محسن صالح المشاط

 
 أسماء األساتذة الرواد 

 األستاذ الدكتور منذر إسماعيل الدروبي .1
 األستاذ الدكتور عبداهللا البهادلي .2
 األستاذ الدكتور شاكر السامرائي .3
 األستاذ الدكتور صفاء قنبور .4
 األستاذ الدكتور ألبرت يوسف نعمان .5
 الدكتور قحطان خلف الخزرجياألستاذ  .6
 السيد نعمة خليفة صالح .7
 السيد عصام محمد العاني .8
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  المحور العلمي 

 التخصصات العلمية و الشهادات الممنوحة
) في تخصصين بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكيةريجي الدراسات االولية شهادة (يمنح القسم خ 

ماجستير ( الطيران). اما بالنسبة لخريجي الدراسات العليا فيمنح القسم شهادتيالميكانيك العام) و (هندسة هما (
علوم في الهندسة الميكانيكية) و (الدكتوراه فلسفة في الهندسة الميكانيكية) في تخصصات (الموائع و الحراريات )، 

 (الميكانيك التطبيقي)، (تصنيع المواد الهندسية) و (الهندسة الصناعية).

 اسةنظام الدر
 الدراسات االولية .1

) 4مدة الدراسة فيه (و النظام السنوي لطلبة الدراسات االولية هو لنظام الدراسي المعتمد في القسما 
) وحدة موزعة على السنوات االربع. التخصص في احد الفرعين (الميكانيك 163سنوات يستوفي خاللها الطالب (

) عدد الوحدات 7و () 6( الثة و الرابعة. ُيوضح الشكالنالثهندسة الطيران) يكون في السنتين العام) او (
) النسب المئوية لعدد الوحدات للمواضيع 8يوضح الشكل ( والمواضيع والساعات االسبوعية لجميع مراحل القسم.

 الدراسية موزعة حسب متطلبات الجامعة والعلوم االساسية والتخصص العام والدقيق.
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39 الوحدات 43 40 40 41 41 163 163
7 المواضيع 9 8 8 8 8 32 32

 عدد المواضيع والوحدات لجميع مراحل القسم): 6(شكل 
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3 تطبيقي 5 5 5 5 6 18 19
7 عملي 7 6 6 7 7 27 27

 عدد الساعات االسبوعية لجميع مراحل القسم): 7(شكل 

4 
3% 

25 
15% 

31 
19% 

103 
63% 

 النسب المئوية لعدد الوحدات للمواضيع الدراسية ): 8(شكل 
 )هندسة طيران + ميكانيك عام ( 

 4متطلبات جامعة 

 25علوم اساسية 

 31تخصص دقيق 

 103تخصص عام 

 )163(المجموع الكلي 
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 الدراسات العليا  .2
بالنسبة للدراسات العليا، فان النظام المعتمد في القسم هو النظام الفصلي، مدة الدراسة االصغرية فيه   

 السنة االولى هي السنة التحضيرية (الكورسات) بفصلين دراسيين . سنتان للماجستير و ثالث سنوات للدكتوراه
السنتين الثانية  و للماجستير تكون بفصلين دراسيين ايضا العداد الرسالة،السنة الثانية و ، )للماجستير و الدكتوراه(

و الثالثة للدكتوراه تكون باربعة فصول دراسية العداد االطروحة ، وعلى طالب الدكتوراه ان يجتاز االمتحان 
تي الماجستير ) عدد المواضيع و الساعات و الوحدات لدراس9الشامل قبل التسجيل على االطروحة. ويبين الشكل (

 والدكتوراه موزعة حسب االختصاصات.
 

 
 
 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

 موائع وحراريات

 ميكانيك تطبيقي

 تصنيع وصناعية

 موائع وحراريات

 ميكانيك تطبيقي

 تصنيع وصناعية

ير
ست

اج
م

 
راه

تو
دك

 

 دكتوراه ماجستير
موائع  

 وحراريات
ميكانيك  
 تطبيقي

تصنيع  
 وصناعية

موائع  
 وحراريات

ميكانيك  
 تطبيقي

تصنيع  
 وصناعية

34 عدد الوحدات الكلي 34 36 64 64 64
8 عدد وحدات الرسالة او االطروحة 8 8 38 38 38
26 عدد وحدات السنة التحضيرية 26 28 26 26 26
26 عدد الساعات االسبوعية 26 28 26 26 26
10 عدد المواضيع 10 12 10 10 10

   عدد المواضيع و الساعات و الوحدات للدراسات العليا): 9(شكل 
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 المناهج الدراسية

 الدراسات االولية

 حلة الدراسية االولىالمر

 عدد اسم الموضوع رقم الموضوع
 الوحدات

 للفصلين األول  و الثاني  عدد الساعات

 عملي تطبيقي نظري
 / 1 3 6 1الرياضيات /  101هـ . ميك 
 / 1 4 8 الميكانيك الهندسي 102هـ . ميك 

 3 / 2 7 الرسم الهندسي و الهندسة الوصفية 103هـ . ميك 

 2 / 2 6 مبادىء هندسة االنتاج 104هـ . ميك 
 1 / 2 5 1الهندسة الكهربائية /  105هـ . ميك 
 1 / 2 5 1البرمجة /  106هـ . ميك 
 / 1 1 2 حقوق االنسان 107هـ . ميك 

 7 3 16 39 المجموع 

 الثانيةالمرحلة الدراسية 

 عدد اسم الموضوع قم الموضوعر
 الوحدات

 للفصلين األول  و الثاني  عدد الساعات
 عملي تطبيقي نظري

/ 1 3 6 2الرياضيات /  201هـ. ميك 
 / 1 3 6 1ميكانيك الموائع /  202هـ . ميك 

 / 1 2 4 ديناميك الحرارة 203هـ . ميك 

 / 1 3 6 ميكانيك المواد و المكائن 204هـ . ميك 
 / / 2 4 هندسة المعادن 205هـ . ميك 
 2 / 1 4 الرسم الميكانيكي 206هـ . ميك 
 2 / 3 8 2البرمجة /  207هـ . ميك 
 / 1 1 2 حرية و الديمقراطيةال 208هـ . ميك 
 3 / / 3 2مختبرات الهندسة الميكانيكية /  209هـ . ميك 

 7 5 18 43 المجموع 
 

 المرحلة الدراسية الثالثة / عام

 عدد اسم الموضوع رقم الموضوع
 الوحدات

 للفصلين األول  و الثاني  ت عدد الساعا
 عملي تطبيقي نظري

 1 1 3 7 التحليالت الهندسية و العددية 301هـ . ميك 
 / 1 3 6 2ميكانيك الموائع /  302هـ . ميك 

 / 1 2 4 انتقال الحرارة 303هـ . ميك 

 / 1 2 4 مقاومة المواد 304هـ . ميك 
 / 1 2 4 ميكانيك المكائن و االهتزازات 305هـ . ميك 
 1 / 3 7 مبادىء عمليات التصنيع 306هـ . ميك 
 1 / 2 5 2الهندسة الكهربائية /  307هـ . ميك 
 3 / / 3 3مختبرات الهندسة الميكانيكية /  308هـ . ميك 

 6 5 17 40 المجموع 
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 المرحلة الدراسية الرابعة / عام 

 عدد اسم الموضوع رقم الموضوع
 الوحدات

 للفصلين األول  و الثاني  عدد الساعات
 عملي تطبيقي نظري

 1 1 4 9 تصميم اجزاء المكائن 401هـ . ميك 
 / 1 2 4 السيطرة و القياسات 402هـ . ميك 

 / 1 3 6 التكييف و التثليج 403هـ . ميك 

 / 1 3 6 هندسة الطاقة 404هـ . ميك 
 / 1 2 4 الهندسة الصناعية 405هـ . ميك 
 / / 2 4 المواد الهندسية 406هـ . ميك 
 3 / 1 5 المشروع الهندسي 407هـ . ميك 
 3 / / 3 4مختبرات الهندسة الميكانيكية /  408هـ . ميك 

 7 5 17 41 المجموع 

 
 طيرانالثالثة / المرحلة الدراسية 

 عدد اسم الموضوع رقم الموضوع
 الوحدات

 للفصلين األول  و الثاني  عدد الساعات
 عملي تطبيقي نظري

 1 1 3 7 التحليالت الهندسية و العددية 301هـ . ميك 
 / 1 3 6 مقدمة علوم الطيران 309هـ . ميك 

 / 1 2 4 انتقال الحرارة 303هـ . ميك 

 / 1 2 4 الطائراتهياكل  310هـ . ميك 
 / 1 2 4 ميكانيك المكائن و االهتزازات 305هـ . ميك 
 1 / 3 7 عمليات التصنيع و المواد الهندسية  للطائرات 311هـ . ميك 
 1 / 2 5 2الهندسة الكهربائية /  307هـ . ميك 
 3 / / 3 3مختبرات الهندسة الميكانيكية /  308هـ . ميك 

 6 5 17 40 المجموع 

 
 

 الرابعة / طيران المرحلة الدراسية

 عدد اسم الموضوع رقم الموضوع
 الوحدات

 للفصلين األول  و الثاني  عدد الساعات
 عملي تطبيقي نظري

 1 1 4 9 تصميم اجزاء المكائن 401هـ . ميك 
 / 1 2 4 السيطرة و القياسات 402هـ . ميك 

 / 1 3 6 التكييف و التثليج 403هـ . ميك 

 / 1 2 4 الهوائيات 409ميك  هـ .
 / 1 2 4 محركات الدفع النفاث 410هـ . ميك 
 / 1 3 6 اداء و منظومات الطائرة 411هـ . ميك 
 3 / 1 5 المشروع الهندسي 407هـ . ميك 
 3 / / 3 4مختبرات الهندسة الميكانيكية /  408هـ . ميك 

 7 6 17 41 المجموع 
 



 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد
 صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

1921 
يكانيكيةالهندسة الم قسم  90

 

2012نيسان   

 150 

 الدراسات العليا

 أوال : الماجستير 

 )                                       االختصاص : موائع و حراريات .M.Scالشهادة : ماجستير ( 

الفصل 
عدد  اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد الدراسي

 الساعات
عدد 

الوحدات

ول
األ

 

ME500 رياضيات متقدمة Advanced Mathematics3 3 
ME531  / 1انتقال حرارة متقدم Advanced Heat Transfer / I 3 3 
ME530 ديناميك حرارة متقدم Advanced Thermodynamics 3 3 
ME510 موائع متقدمة Advanced Fluid Mechanic 3 3 
ME508  / 1لغة إنكليزية English Language / I 1 1 

 Total 13 13 المجموع

ني
لثا

ا
 

ME501 تحليالت عددية متقدمة Advanced Numerical Analysis 3 3 
ME532  / 2انتقال حرارة متقدم Advanced Heat Transfer / II 3 3 

 Elective  Course (1) 3 3 )1درس اختياري ( /
 Elective  Course (2) 3 3 )2درس اختياري ( /

ME509  / 2لغة إنكليزية English Language / II 1 1 
 Total 13 13 المجموع

 
 

 ) الختصاص الموائع و الحراريات / ماجستير   Elective Coursesالدروس االختيارية (  
 اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد
ME534 تثليج متقدم Advanced Refrigeration
ME537 طاقة شمسية Solar Energy
ME543 ديناميك القياسات ومنظوماتها Measurements System and Dynamic
ME511 ديناميك مائعات عددية Computational Fluid Dynamic
ME515 مكائن توربينية متقدمة Advanced Turbo machinery
ME514 ديناميك غازات متقدم Advanced Gas Dynamics
ME513 هوائيات متقدمة Advanced Aerodynamics
ME533 تكييف متقدم Advanced Air-conditioning
ME524 مائعيات Fluidics
ME525 منظومات هيدروليكية Hydraulic Systems
ME516 جريان بطورين Two-Phase Flow
ME539 احتراق متقدم Advanced Combustion
ME535 انتقال حرارة بطورين Two-Phase Heat Transfer
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 )                                             االختصاص : ميكانيك تطبيقي .M.Scالشهادة : ماجستير ( 
الفصل 

عدد  اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهدالدراسي
 الساعات

عدد 
 الوحدات

ول
األ

 

ME500 رياضيات متقدمة Advanced Mathematics3 3 
ME551 سيطرة متقدمة Advanced Control3 3 
ME553 مرونة Elasticity3 3 
ME552 تحليل جهد تجريبي Experimental Stress Analysis3 3 
ME508  / 1لغة إنكليزية English Language / I1 1 

 Total 13 13 المجموع

ني
لثا

ا
 

ME501 تحليالت عددية متقدمة Advanced Numerical Analysis3 3 
ME550 اهتزازات متقدمة Advanced Vibrations 3 3 
ME554 لدونه Plasticity3 3 

 Elective Course 3 3 درس اختياري /
ME509  / 2لغة إنكليزية English Language / II1 1 

 Total 13 13 المجموع

 ) الختصاص الميكانيك التطبيقي / ماجستير   Elective Coursesالدروس االختيارية (  

 اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد

ME555 ترايبولوجي Tribology

ME568 ذكاء صناعي Artificial Intelligence

ME558 ميكانيك كسر Fracture Mechanics

ME569 مواد مركبة Composite Materials

ME561 تحليل هياكل Structures  Analysis
 

 )                                             االختصاص : تصنيع و صناعية .M.Scالشهادة : ماجستير ( 
الفصل 
عدد  اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد الدراسي

 الساعات
عدد 

 الوحدات

ول
األ

 

ME580  / 1مواد هندسية متقدمة Advanced Engineering 
Materials / I3 3 

ME570  / 1تصنيع متقدم Advanced Manufacturing / I 3 3 
ME501 تحليالت عددية متقدمة Advanced Numerical Analysis 3 3 
ME590  / 1بحوث عمليات Operation Research / I2 2 
ME592 إحصاء Statistics 2 2 
ME508  / 1لغة إنكليزية English Language / I 1 1 

 Total14 14 المجموع

ني
لثا

ا
 

ME581  / 2مواد هندسية متقدمة Advanced Engineering 
Materials / II3 3 

ME571  / 2تصنيع متقدم Advanced Manufacturing / II 2 2 
 Elective  Course (1) 3 3 )1درس اختياري ( /
 Elective  Course (2)3 3 )2درس اختياري ( /
 Elective  Course (3) 2 2 )3درس اختياري ( /

ME509  / 2لغة إنكليزية English Language / II 1 1 
 Total 14 14 المجموع
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 ) الختصاص التصنيع و الصناعية / ماجستير   Elective Coursesالدروس االختيارية (  

 اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية الممهدرقم 

ME554 لدونه Plasticity

ME594 تخطيط إنتاج Production Planning 

ME593 سيطرة نوعية Quality Control

ME596 التخطيط و السيطرة على الصيانة Maintenance Planning and Control

ME591  / 2بحوث عمليات Operation Research / II

ME572 عمليات تشغيل Machining Processes

ME573 لحام Welding

ME595 التصميم و التصنيع باستخدام الحاسبة CAD / CAM

 

 )  .Ph.Dثانيا : الدكتوراه ( 

 )                                          االختصاص : موائع و حراريات .Ph.Dالشهادة : دكتوراه ( 

الفصل 
عدد  اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد الدراسي

 الساعات
عدد 

 الوحدات

ول
األ

 

ME601  / رياضيات متقدمةFEM Advanced Mathematics / FEM3 3 
 Major Elective Course (1)3 3 )1اختياري (درس رئيسي  /
 Major Elective Course (2)3 3 )2درس رئيسي اختياري ( /
 Minor Elective Course 3 3 درس ثانوي اختياري /

ME608  / 1لغة إنكليزية English Language / I1 1 
 Total13 13 المجموع

ني
لثا

ا
 

ME602  / رياضيات متقدمةBEM Advanced Mathematics / BEM3 3 
 Major Elective Course (1)3 3 )1درس رئيسي اختياري ( /
 Major Elective Course (2)3 3 )2درس رئيسي اختياري ( /
 Minor Elective Course 3 3 درس ثانوي اختياري /

ME609  / 2لغة إنكليزية English Language / II1 1 
 Total 13 13 المجموع

 ) الختصاص ( الموائع و الحراريات ) / دكتوراه   Major Elective coursesالدروس الرئيسية االختيارية (  

 اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد

ME630  / 1مواضيع مختارة في انتقال الحرارة Selected Topics in Heat Transfer / I

ME631  / 2مواضيع مختارة في انتقال الحرارة Selected Topics in Heat Transfer / II

ME634 انتقال الحرارة في األوساط المسامية Heat Transfer in Porous Media

ME610 اضطراب Turbulence

ME633 طاقات جديدة و متجددة New and Renewable Energies

ME632 زمهرير Cryogenics

ME613 الموائع العابرة Fluid Transient
 



1921 
90

 التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغدادالذكرى 
صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي  يكانيكيةالهندسة الم قسم

 

 2012نيسان   

 153 

 

 ) الختصاص ( الموائع و الحراريات ) / دكتوراه  Minor Elective coursesالدروس الثانوية االختيارية (  

 اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد

ME551 سيطرة متقدمة Advanced Control

ME550 اهتزازات متقدمة Advanced Vibrations

ME580  / 1مواد هندسية متقدمة Advanced Engineering Materials / I

ME581  / 2مواد هندسية متقدمة Advanced Engineering Materials / II

ME570  / 1تصنيع متقدم Advanced Manufacturing / I

ME697  الهندسياألمثلية في التصميم Optimization in Engineering Design

 
 

 )                                                االختصاص : ميكانيك تطبيقي .Ph.Dالشهادة : دكتوراه ( 
الفصل 

عدد  اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد الدراسي
 الساعات

عدد 
 الوحدات

ول
األ

 

ME600  / رياضيات متقدمةFEM Advanced Mathematics / FEM3 3 
 Major Elective Course (1)3 3 )1درس رئيسي اختياري ( /
 Major Elective Course (2)3 3 )2درس رئيسي اختياري ( /
 Minor Elective Course3 3 درس ثانوي اختياري /

ME608  / 1لغة إنكليزية English Language / I1 1 
 Total13 13 المجموع

ني
لثا

ا
 

ME602  / رياضيات متقدمةBEM Advanced Mathematics / BEM3 3 
 Major Elective Course (1)3 3 )1درس رئيسي اختياري ( /
 Major Elective Course (2)3 3 )2درس رئيسي اختياري ( /
 Minor Elective Course3 3 درس ثانوي اختياري /

ME609  / 2لغة إنكليزية English Language / II1 1 
 Total 13 13 المجموع

 
 
 

 ) الختصاص ( الميكانيك التطبيقي ) / دكتوراه  Major Elective coursesالدروس الرئيسية االختيارية (  
 اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد
ME650 ديناميك هياكل Structural Dynamic
ME652 صفائح و قشريات Plates and Shells
ME655 تحليل و تصميم منظومات السيطرة Analysis and Design of Control Systems
ME663 ميكانيك كسر متقدم Advanced Fracture Mechanics
ME651 طرق الطاقة في الميكانيك التطبيقي Energy Methods in Applied Mechanics
ME653 التصرف الميكانيكي للمواد Mechanical Behaviour of Materials

ME654 الطرق التقريبية في الهندسة الميكانيكية Approximate Methods in Mechanical 
Engineering

ME657 ميكانيك االجسام المركبة Mechanics of Composite Materials
ME662 تمتة و االنسان اآللياأل Automation and Robotics
ME656 الكسر ، الكالل و الزحف Fracture , Fatigue and Creep
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 ) الختصاص ( الميكانيك التطبيقي ) / دكتوراه  Minor Elective coursesالدروس الثانوية االختيارية (  

 الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد

ME580  / 1مواد هندسية متقدمة Advanced Engineering Materials / I

ME581  / 2مواد هندسية متقدمة Advanced Engineering Materials / II

ME570  / 1تصنيع متقدم Advanced Manufacturing / I

ME697 األمثلية في التصميم الهندسي Optimization in Engineering Design

ME510 موائع متقدمة Advanced Fluids

ME531  / 1انتقال حرارة متقدم Advanced Heat Transfer / I

ME532  / 2انتقال حرارة متقدم Advanced Heat Transfer / II

 
 

 )                                                           االختصاص : تصنيع .Ph.Dالشهادة : دكتوراه ( 
الفصل 

عدد  اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد الدراسي
 الساعات

عدد 
 الوحدات

ول
األ

 

ME601  / رياضيات متقدمةFEM Advanced Mathematics / FEM3 3 
 Major Elective Course (1)3 3 )1رئيسي اختياري ( درس /
 Major Elective Course (2)3 3 )2درس رئيسي اختياري ( /
 Minor Elective Course3 3 درس ثانوي اختياري /

ME608  / 1لغة إنكليزية English Language / I1 1 
 Total 13 13 المجموع

ني
لثا

ا
 

ME602  / رياضيات متقدمةBEM Advanced Mathematics / BEM3 3 
 Major Elective Course (1)3 3 )1درس رئيسي اختياري ( /
 Major Elective Course (2)3 3 )2درس رئيسي اختياري ( /
 Minor Elective Course3 3 درس ثانوي اختياري /

ME609  / 2لغة إنكليزية English Language / II1 1 
 Total 13 13 المجموع

 
 

 ) الختصاص ( التصنيع ) / دكتوراه :  Major Elective coursesالدروس الرئيسية االختيارية (  
 اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد

ME670 تكنولوجيا سباكة متقدمة  Advanced Casting Technology

ME672  متقدم لحامتكنولوجيا Advanced Welding Technology

ME671 السيطرة االوتوماتيكية لعمليات االنتاج Automatic Control of Manufacturing Processes

ME680 مواد درجات الحرارة العالية High Temperature Materials

ME696 التصنيع المتكامل بالحاسبة Computer Integrated Manufacturing CIM

ME681 مواد مركبة Composite Materials
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 ) الختصاص (التصنيع ) / دكتوراه  Minor Elective coursesالدروس الثانوية االختيارية (  

 اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد

ME664 ذكاء صناعي متقدم Advanced Artificial Intelligence

ME697 األمثلية في التصميم الهندسي  Optimization in Engineering Design 

ME551 سيطرة متقدمة Advanced Control

ME510  موائع متقدمة Advanced Fluids 

ME531  / 1انتقال حرارة متقدم Advanced Heat Transfer / I 

ME532  / 2انتقال حرارة متقدم Advanced Heat Transfer / II
 

 
 )                                                  االختصاص : هندسة صناعية .Ph.Dالشهادة : دكتوراه ( 

الفصل 
عدد  اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد الدراسي

 الساعات
عدد 

 الوحدات

ول
األ

 

ME601  / رياضيات متقدمةFEM Advanced Mathematics / FEM3 3 
 Major Elective Course (1)3 3 )1درس رئيسي اختياري ( /
 Major Elective Course (2)3 3 )2درس رئيسي اختياري ( /
 Minor Elective Course 3 3 درس ثانوي اختياري /

ME608  / 1لغة إنكليزية English Language / I1 1 
 Total 13 13 المجموع

ني
لثا

ا
 

ME602  / رياضيات متقدمةBEM Advanced Mathematics / BEM3 3 
 Major Elective Course (1)3 3 )1درس رئيسي اختياري ( /
 Major Elective Course (2)3 3 )2درس رئيسي اختياري ( /
 Minor Elective Course 3 3 درس ثانوي اختياري /

ME609 / 2 لغة إنكليزية English Language / II1 1 
 Total 13 13 المجموع

 
 

 ) الختصاص ( الهندسة الصناعية ) / دكتوراه   Major Elective coursesالدروس الرئيسية االختيارية (  
 اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد

ME698 بحوث عمليات متقدم Advanced Operation Research

ME699 اعتمادية Reliability 

ME692 تكنولوجيا المجاميع Groups Technology

ME697 األمثلية في التصميم الهندسي  Optimization in Engineering Design 

ME693 أنظمة خبيرة Expert Systems 

ME694 متقدمة  صناعية سيطرة نوعية Advanced Industrial Quality Control 
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 ) الختصاص ( الهندسة الصناعية ) / دكتوراه  Minor Elective coursesالدروس الثانوية االختيارية (   

 اسم الموضوع باللغة اإلنكليزية اسم الموضوع باللغة العربية رقم الممهد

ME580  / 1مواد هندسية متقدمة Advanced Engineering Materials / I 

ME581  / 2مواد هندسية متقدمة Advanced Engineering Materials / II

ME570  / 1تصنيع متقدم  Advanced Manufacturing / I 

ME551 سيطرة متقدمة Advanced Control

ME510  موائع متقدمة Advanced Fluids 

ME696  بالحاسبةالتصنيع المتكامل Computer Integrated Manufacturing CIM

ME664 ذكاء صناعي متقدم Advanced Artificial Intelligence

 
 القسم مختبرات
يحتوي قسم الهندسة الميكانيكية على عدد من المختبرات و الورش تضم العديد من األجهزة و المعدات  

باإلضافة إلى إمكانية استخدام العديد منها النجاز فحوصات مختلفة و  ،التي تستخدم إلجراء التجارب العملية للطلبة
او لطلبة الدراسات العليا و الباحثين بصورة عامة. هذه المختبرات  ،أعمال اخرى لدوائر الدولة او القطاع الخاص

درة، التكييف و هي مختبرات (الموائع، ديناميك الحرارة، انتقال الحرارة، مكائن االحتراق الداخلي، محطات الق
التثليج، المقاومة، نظريات المكائن، االهتزازات، السيطرة والقياسات، المعادن، القياسات الدقيقة، الحاسبات 

، النفق الهوائي، الهندسة )CAD / CAM ، تطبيقات  ANSYS، ، التحليالت العدديةAUTOCAD(البرمجة، 
 ).الميكانيكية)  باالضافة الى (الورشة نترفيس، االالكهربائية
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  محور الطلبة 

 اعداد الخريجين 
ين للدراسات االولية ( البكالوريوس ) منذ تاسيس القسم ولحد االن, جخرمت) اعداد الطلبة ال10يبين الشكل (

تخرج منهم حوالي  نوالذي ،قبولين في القسممطلبة الدراسات العليا ال) اعداد 13) الى (11بينما تبين االشكال من (
 ) تقريبآ وحسب التخصص الدقيق للدراسة لكل من الماجستير والدكتوراه. %90(
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 )العام و الطيران ( توزيع اعداد  خريجي الدراسات االولية ): 10(شكل 

 الكلي

 طيران

 عام
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 اعداد خريجي الدراسات العليا للسنوات السابقة): 11(شكل 

 الكلي

 دكتوراه

 ماجستير
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 حسب التخصص الدقيق) الماجستير(توزيع اعداد  خريجي الدراسات العليا ): 12(شكل 

تصنيع وصناعية

 ميكانيك تطبيقي

 موائع وحراريات
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 حسب التخصص الدقيق) الدكتوراه(توزيع اعداد خريجي الدراسات العليا ): 13(شكل 

 تصنيع وصناعية

 ميكانيك تطبيقي

 موائع وحراريات
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  محور خدمة المجتمع 

 التعشيق مع المجتمع و دوائر الدولة 
و القطاع الخاص  ،في تقديم خدمات عدة لمختلف دوائر الدولة و مشاريعها يساهم ساهـم القسم و ال يزال 

 ايضا. تتضمن هذه الخدمات نشاطات متنوعة يمكن اجمالها بما يلي :
 

رفد دوائر الدولة و مشاريعها و كذلك القطاع الخاص بما تحتاجه من الكوادر الهندسية المطلوبة من  .1
 الخريجين.

 الهندسية لدوائر الدولة و مشاريعها. المالكاتر لتطوير اقامة دورات التعليم المستم .2
و كذلك القطاع الخاص في نشاطاته  ،تقديم االستشارات الهندسية لمختلف دوائر الدولة و مشاريعها .3

 المختلفة.
 اجراء الحسابات التصميمية االولية و النهائية او تدقيق التصاميم لمشاريع هندسية مختلفة. .4
 المشاريع الهندسية المختلفة.االشراف على تنفيذ  .5
 تقييم البحوث العلمية و براءات االختراع. .6
تنفيذ عقود لبحوث طلبة الدراسات العليا لحل مشاكل هندسية محددة تعاني منها دوائر الدولة ومشاريعها  .7

 المختلفة.

ي تتولى التنسيق و تفعيل آلية التعاون بين القسم و المجتمع عن طريق (لجنة آلية التعاون) في القسم ، و الت .8
المتابعة فيما يتعلق بنشاطات القسم الخارجية المتنوعة و التعشيق مع دوائر الدولة و المجتمع عموما ، و 

 يكون عملها وفقا لقانون آلية التعاون النافذ.

و اختصاصات متعددة شملت تقريبا جميع فروع الهندسة  ،و قد تضمنت هذه النشاطات خطوط عمل متنوعة 
نيكية. و على سبيل المثال ال الحصر نذكر من هذه النشاطات (شبكات األنابيب و منافذ قنوات الري ، الميكا

المضخات و الضاغطات بانواعها، محطات توليد القدرة الكهربائية (الهيدروليكية، الحرارية، و الغازية)، 
ة والمبادالت الحرارية، معامل الثلج محركات الدفع النفاث، أجنحة الطائرات وريش التوربينات، المراجل البخاري

والمخازن المثلجة، منظومات تكييف الهواء بأنواعها المختلفة ، الهياكل اإلنشائية، الرافعات الجسرية، المسننات، 
اهتزازات أجزاء المكائن والهياكل اإلنشائية، الفحوصات الميكانيكية والمجهرية، الطاقة الشمسية، السباكة 

ية للمعادن، ترتيب المواقع الصناعية والخطوط اإلنتاجية، محطات تصفية وتحلية المياه، دورات المعامالت الحرار
تطوير الكوادر الهندسية في مجاالت الهندسة الميكانيكية المختلفة، دراسات الجدوى الفنية للمشاريع، الفحوصات 

ارة والصيانة والسيطرة النوعية والسيطرة المعانة بالحاسوب في اإلد الهندسية للمصاعد، األنظمة الذكية واألنظمة
 وغيرها من النشاطات االخرى. ،على الخزين، التأهيل في نظام إدارة الجودة الشاملة)


