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  التعــــــــریفي دلیل      ال    

 ةالمیكـــانیكالھندسة   ســــمقب    

   ٢٠١٥- ٢٠١٤ العام الدراسي  

 

وزارة التعلیم العالي 

  والبحث العلمي

  جامعة القادسیة

 الھندسةكلیة 
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

  محتویات التقریر                  

  

  ٢... ص معلومات عامة عن القسم/ المحور االول  

 ٧ -٣.. ص الكادرالتدریسي  /  الثاني المحور  

  ١٠ - ٨صوالوحدات....  المناھج / الثالثالمحور 

  ١٢- ١٠... ص المختبرات العلمیة والورش الرابع /المحور  
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

   احملور االول

  عن القسم عامة معلومات 

  

  القسمنشأت  - ١

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥تاسس القسم منذ تاسیس الكلیة وذلك في العام الدراسي 

 

 القسمرؤیة  - ٢

المیكانیكیة وان  في التخصصات الھندسیةادر وكالاعداد ون رائدة ومتمیز في یكان 

 المواكبة  المیكانیكیة وتنفیذ المشاریع القیادیة تحمل المھام علىین قادریخرج مھندسین 

  .العلمیة للمستجدات

  

  القسمرسالة  - ٣

   ذات التطبیق العمليالعمل على رفد المجتمع بالبحوث العلمیة الرصینة  

 المیكانیكیة .العداد المتمیز للكوادر مل على تحقیق رؤیة الكلیة في اعال 

  البلد.تعزیز وتطویر تقدیم االستشارات الھندسیة التي من شأنھا 

 

  رئاسة القسم- ٤

یترأس قسم الھندسة المیكانیكیة السید م.د عالء الیق ھاشم الموسوي اما مقرر القسم 

فھو السید  م.م مھند حامد موسى االوسي، ویحتوي القسم على عدد من الموظفین 

  االكفاء ممن یعملون في اداریة القسم وسكرتاریتھ. 
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

  الثانياحملور  

  الكادرالتدريسي

من حملة شھادة الدكتوراه ) ٢عدد (ضم القسم في مرحلة التأسیس كادر تدریسي متكون من 

من حملة شھادة الماجستبر ، ومع السعي الدؤوب لإلدارات المتالحقة في القسم ) ٨عدد (و 

من حملة  تدریسیي ثالثة عشروالدعم الذي تتلقاه من أدارة الكلیة أصبح كادره التدریسي یضم 

 وھنالك العدید من االساتذةمن حملة شھادة الماجستیر وعشرون تدریسي  اربعالدكتوراه و 

ملتحقین ببعثات او اجازات دراسیة او مرشحین لاللتحاق بھما  للحصول على شھادة 

  : تشمل، و األساسیة اإلحصائیة لبیاناتوالجدول ادناه یوضح اال الدكتوراه.

  

  

  

  

  

  

  

 

  في القسم حسب االلقاب العلمیة  التدریس ھیئة أعضاءاعداد  - ١

  اعداد الكادر التدریسي حسب اللقب العلمي

  مدرس  استاذ مساعد  استاذ
مدرس 

  مساعد
  المجموع

 ----  ٣٧  ١٩  ١٥  ٣  
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

 

  في القسم حسب الشھادة   التدریس ھیئة أعضاءاعداد  - ٢

  

  

  

  

  

المبتعثین والحاصلین على اجازات دراسیة  في القسم  التدریس ھیئة أعضاءاعداد  - ٣

    وتفرغ جزئي لنیل شھادة الماجستیر والدكتوراه

  

  

  

  الشھادةاعداد الكادر التدریسي حسب 

  دكتوراه  ماجستیر 

١٣  ٢٤  

   الدكتوراه لنیل اعداد الكادر التدریسي الذین یرومون اكمال دراستھم

  اجازة دراسیة  بعثة دراسیة
  داخل القطر دراسة 

  )تفرغ جزئي(

١  -------   ١٢  
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

  واالختصاصفي القسم حسب االلقاب العلمیة  التدریس ھیئة أعضاء اسماء - ٤

  االختصاص الدقیق االختصاص العام اللقب العلمي الشھادة االسم ت

  قدرة میكانیك استاذ مساعد دكتوراه عباس علیوي الجبوري 1

  تطبیقي میكانیك استاذ مساعد دكتوراه كریم داخل جاسم 2

  تطبیقي میكانیك استاذ مساعد دكتوراه عصام لعیبي اسماعیل 3

  تطبیقي میكانیك مدرس دكتوراه ممتاز یحیى رجب  4

  طاقة جدیدة ومتجددة میكانیك مدرس دكتوراه عالء الیق ھاشم 5

  قدرة میكانیك مدرس دكتوراه احمد عبد الكاظم مجھول 6

  قدرة میكانیك مدرس دكتوراه باسم كاظم عباس 7

  انتقال حرارة میكانیك مدرس دكتوراه خالد عبد الحسین جبیر 8

  قدرة میكانیك مدرس دكتوراه محمد حمزه عبد السادة 9

  تطبیقي میكانیك مدرس دكتوراه نبیل كاظم عبد علي 10

  مواد  میكانیك  مدرس  دكتوراه  محمد عبد الرزاق عبود 11

  ھندسة الجودة  میكانیك مدرس دكتوراه  تماضر ناجي علي 12

  قدرة میكانیك مدرس  دكتوراه محمد فاضل ثابت 13

  تطبیقي میكانیك مدرس ماجستیر اناھید حسین جبر  14

  ھندسة اإلنتاج والمعادن میكانیك مدرس ماجستیر عمار جبار بدر  15

  قدرة میكانیك مدرس ماجستیر احمد علي شاكر 16

  تطبیقي میكانیك مدرس ماجستیر علي فھد فاھم 17

  تطبیقي میكانیك مدرس ماجستیر م. محمود عبد حسان 18

  قدرة میكانیك مساعدمدرس  ماجستیر  . نصیر حمید حمزة 19

  تطبیقي میكانیك مدرس مساعد ماجستیر كریم نجم حسین 20

  كھرباء ھندسة كھربائیة مدرس مساعد ماجستیر كریم ظاھر راھي 21

  تطبیقي میكانیك مدرس مساعد ماجستیر مآسي فیصل ملك 22

  كھرباء میكانیك مدرس مساعد ماجستیر حیدر میري حمزه 23

  ھندسة اإلنتاج والمعادن میكانیك مدرس مساعد ماجستیر حیدر یاسر ثامر 24

  قدرة میكانیك مدرس مساعد ماجستیر مشتاق فیصل عبد 25

  قدرة میكانیك مدرس مساعد ماجستیر ظافر عبد االمیر حمزه 26

  قدرة میكانیك مدرس مساعد ماجستیر علي محمد فرحان 27

  تطبیقي میكانیك مدرس مساعد ماجستیر نبیل شالل ثامر 28

  تطبیقي میكانیك مدرس مساعد ماجستیر علي طالب عودة  29

  تطبیقي میكانیك مدرس مساعد ماجستیر مھند حامد موسى 30

  قدرة میكانیك مدرس مساعد ماجستیر وسام جاسم كاظم 31

 لغة عربیة لغة عربیة مدرس مساعد ماجستیر مكارم خشان حیون 32

 مركبة مواد مواد مساعدمدرس  ماجستیر اسراء فیصل غازي 33

  تطبیقي میكانیك مدرس مساعد ماجستیر اسیا عبد الستار 34

  ھندسة تصنیع میكانیك مدرس مساعد ماجستیر  حسن عبد الكاظم م 35

  تطبیقي میكانیك مدرس مساعد ماجستیر  حسام كریم محسن 36

  ھندسة تصنیع میكانیك مدرس مساعد ماجستیر  لیث فاضل شاكر  37
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

  المبتعثین لغرض اكمال الدراسة  التدریس ھیئة أعضاء اسماء - ٥

  

  

  

  

  

  

  الدراسة  االختصاص الدقیق الشھادة االسم ت

  امریكا- بعثة دراسیة  قدرة دكتوراه م. د. باسم كاظم عباس ١

 ماجستیر عمار جبار بدر م. ٢
ھندسة اإلنتاج 

  والمعادن
  بریطانیا- بعثة دراسیة

  بریطانیا- بعثة دراسیة  قدرة ماجستیر م. احمد علي شاكر ٣

  امریكا- بعثة دراسیة  تطبیقي ماجستیر م .علي فھد فاھم ٤

  روسیا- بعثة دراسیة  قدرة ماجستیر  م.م. نصیر حمید حمزة ٥

  صربیا- بعثة دراسیة  تطبیقي ماجستیر م.م  كریم نجم حسین ٦

  بریطانیا- بعثة دراسیة  تطبیقي ماجستیر مآسي فیصل ملك م.م ٧

  بریطانیا- بعثة دراسیة  كھرباء ماجستیر م.م حیدر میري حمزه ٨

  بریطانیا- بعثة دراسیة  قدرة ماجستیر م.م  علي محمد فرحان ٩

  بریطانیا- بعثة دراسیة  تطبیقي ماجستیر م.م نبیل شالل ثامر ١٠

  امریكا- بعثة دراسیة  تطبیقي ماجستیر م.م علي طالب عودة ١١

  بریطانیا- بعثة دراسیة  قدرة ماجستیر م.م وسام جاسم كاظم ١٢
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

  الثالثحملور ا

  والوحدات  املناهج  

یج���ب االش���ارة ال���ى ان���ھ ت���م اع���داد المن���اھج بالش���كل ال���ذي یحق���ق اھ���داف القس���م  ابت���داءا       

والكلی���ة ووفق���ا للمع���اییر الدولی���ة م���ن حی���ث الم���ادة العلمی���ة للمف���ردة وع���دد وح���داتھا وع���دد 

الس���اعات النظری���ة والعملی���ة والتطبیقی���ة الض���روریة لتطبیقھ���ا وبم���ا یحق���ق للطال���ب اقص���ى 

تمث����ل ع����دد الوح����دات الت����ي یتلقاھ����ا خریج����و قس����م ( انظ����ر ادن����اه للج����داول الت����ي .اس����تفادة

  المیكانیك ). 

  السنة االولى : - ١
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

 السنة الثانیة:  - ٢

 

  السنة الثالثة
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

  لسنة الرابعة: ا
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

  الرابعاحملور 

  املختربات العلمية والورش

  

  المختبرات العلمیة - ١

وكما موضح في  مختبراربعة عشرعدد المختبرات في قسم الھندسة المیكانیكیة یبلغ 

  الجدول ادناه. 

  

 المختبر السنة الدراسیة

 السنة االولى 

 مختبرالمعادن

 مختبرالكھربائیة

 I مختبرالمیكانیك الھندسي

 Iالحاسبات مختبر 

 السنة الثانیة 

 مختبرالمقاومة

 مختبردینامیك الحرارة

 Iمختبرموائع

 II مختبرالمیكانیك الھندسي

 IIالحاسبات مختبر 

 السنة الثالثة 

 مختبرانتقال حرارة 

 مختبرنظریة مكائن

 مختبرمكائن االحتراق الداخلي

 IIمختبرموائع

 Iمختبرتصمیم مكائن 

 السنة الرابعة 

 مختبرتكییف وتثلیج

 سیطرة وقیاسات -مختبر الحاسبات 

 اھتزازات میكانیكیة -مختبر الحاسبات 
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة
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 دلیل قسم الھندسة المیكانیكیة

  الورش الھندسیة  - ٢

سبع ورش تتوزع على قسم الھندسة المیكانیكیة الورش الھندسیة في یبلغ عدد 

  وكما موضح في الجدول ادناه.  السنتین الدراسیتین االولى والثالثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

  

  

  

  

  

  

 الورش الھندسیة  السنة الدراسیة

 السنة االولى 

 ورشة الحدادة والبرادة

 ورشة اللحام 

 ورشة الخراطة

 ورشة القشط

 ورشة التفریز

 ورشة النجارة

 السنة الثالثة 

CNCماكنة  

 ورشة اللحام 

 ورشة الخراطة

 ورشة القشط

 ورشة التفریز




