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 أوالً – ماجستیر تخصص قوى حراریة:

:المواضیع اإللزامیة ) أ(  

 ال�ـــادة  رق� ال�ادة  ت
ع�د 

 ال�ح�ات

 ع�د ال�اعات

 الف�ل ال�اني الف�ل األول

 ت���قي ن���  ت���قي ن��� 

٥٠١م�  ١     ٢ ٢ ر�اض�ات م�ق�مة 

٥٠٢م�  ٢     ٢ ٢ ت���� ت�ارب 

٥٠٣م�  ٣  ٢ ١   ٢ تق��ات ال�اس�ة 

٥١٣م�  ٤     ٣ ٣ م��ان�� ال��ائع ال��ق�م 

٥١٦م�  ٥   ٣   ٣ ان�قال ال��ارة وال��لة ال��ق�م 

٥٠٤م�  ٦  ١ ١ ١ ١ ٢ اللغة االن�ل���ة 
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:المواضیع المختارة ) ب(  

 ال�ـــادة  رق� ال�ادة  ت
ع�د 

 ال�ح�ات

 ع�د ال�اعات

 الف�ل ال�اني الف�ل األول

 ت���قي ن���  ت���قي ن��� 

٥٠٥م�  ١   ٢   ٢ ال���� اآللي 

٥١٠م�  ٢     ٢ ٢ م�ائ� االح��اق ال�اخلي 

٥١١م�  ٣   ٣   ٣ م��ات ال�اقة ال��ار�ة 

٥١٢م�  ٤     ٢ ٢ حف� ال�اقة 

٥١٨م�  ٥   ٢   ٢ دی�ام�� ال��ارة اإلح�ائي 

٥١٩م�  ٦   ٣   ٣ ت�ل�� االن��و�ي 

 

.وحدة) ١٠(وعدد وحداتھا )   ٦٩٩مك  ( أطروحة الماجستیر ) ج(  

 

:مالح�ة  

  .وح�ة) ٢٦(ف�ل�� ی�� اخ��ار م�اد م� ال��اض�ع ال���ارة م�زعة على الف�ل�� و���ن ال����ع ال�لي لل�ح�ات و ل�ال ال .١

  .وح�ة ) ٣٦(م���ع ال�ح�ات ال�ل�ة ال��ل��ة مع األ��وحة  .٢
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 ثانیاً – ماجستیر تخصص اإلنتاج والمعادن:

:اإللزامیةالمواضیع ) أ(  

 ال�ـــادة  رق� ال�ادة  ت
ع�د 

 ال�ح�ات

 ع�د ال�اعات

 الف�ل ال�اني الف�ل األول

 ت���قي ن���  ت���قي ن��� 

٥٠١م�  ١ �ات م�ق�مةر�اض   ٢ ٢    

٥٠٢م�  ٢     ٢ ٢ ت���� ت�ارب 

٥٠٣م�  ٣  ٢ ١   ٢ تق��ات ال�اس�ة 

٤. ٥٥٣م�    ٢ - - - ٢ ال�عادن ال����قي 

٥. ٥٠٤م�   ن�ل���ةاللغة األ   ١ ١ ١ ١ ٢ 
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:المواضیع المختارة ) ب(  

 ال�ـــادة  رق� ال�ادة  ت
ع�د 

 ال�ح�ات

 ع�د ال�اعات

نيالف�ل ال�ا الف�ل األول  

 ت���قي ن���  ت���قي ن��� 

٥٠٥م�  ١   ٢   ٢ ال���� اآللي 

٥٢٠م�  ٢ )ف��صات ال ت�م���ة(س���ة ن���ة   ٢ ٢    

٥٤٥م�  ٣   ٢   ٢ م�اد م���ة 

٥٥١م�  ٤   ٣   ٣ ال��اد اله��س�ة 

٥٥٢م�  ٥     ٣ ٣ ال�عادن الف���او�ة 

٥٥٤م�  ٦    ٢ ٢ ٣ ت���ل�ج�ا ال�رشة 

٥٥٥م�  ٧ � ت�غ�ل م�ق�مم�ائ   ٢ ٢   ٣ 

٥٥٦م�  ٨   ٢   ٢ ه��سة ص�ا��ة 

٥٥٧م�  ٩     ٣ ٣ ت���ل معادن 

.وحدة) ١٠(وعدد وحداتھا )   ٦٩٩مك  ( أطروحة الماجستیر ) ج(  

:مالح�ة  
) ٢٦( ی�� اخ��ار م�اد م� ال��اض�ع ال���ارة م�زعة على الف�ل�� و���ن ال����ع ال�لي لل�ح�ات و ل�ال الف�ل�� .١

  .وح�ة

  .وح�ة ) ٣٦(م���ع ال�ح�ات ال�ل�ة ال��ل��ة مع األ��وحة  .٢



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

 ثالثاً -  ماجستیر تخصص المیكانیك التطبیقي:

 

:اإللزامیةالمواضیع ) أ(  

 ال�ـــادة  رق� ال�ادة
ع�د 

 ال�ح�ات

 ع�د ال�اعات

  الف�ل ال�اني  الف�ل األول

  ت���قي  ن���   ت���قي  ن��� 

٥٠١م�  ��ق�مةال��اض�ات ال   ٢ ٢    

٥٠٢م�  ��اربالت����    ٢   ٢  

٥٠٣م�   ٢ ١   ٢ تق��ات ال�اس�ة 

٥٤١م�      ٢ ٢ دی�ام�� ال��ائ� 

٥٤٣م�  ل�ونةال��ونة و ال   ٣   ٣  

٥٠٤م�   ١ ١ ١ ١ ٢ اللغة اإلن�ل���ة 
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:المختارةالمواضیع ) ب(  

 ال�ـــادة  رق� ال�ادة
ع�د 

 ال�ح�ات

 ع�د ال�اعات

�انيالف�ل ال الف�ل األول  

 ت���قي ن���  ت���قي ن��� 

٥٠٥م�  لياآل���� ال   ٢   ٢  

٥٤٢م�    ٢   ٢ ت�ل�ل االجهادات 

٥٤٤م�     ٢ ٢ ٣ ت���� ال��ائ� 

٥٥١م�  ه��س�ةال��اد ال   ٢ ٢    

٥٤٥م�    ٢   ٢ ال��اد ال����ة 

٥٤٧م�      ٢ ٢ ه��سة ال�لل 

 
 

 

.وحدة) ١٠( داتھاوعدد وح  ) ٦٩٩  مك (  أطروحة الماجستیر) ج(  
 

:مالحظة  
) ٢٦(لكال الفصلین  یتم اختیار مواد من المواضیع المختارة موزعة على الفصلین ویكون المجموع الكلي للوحدات و .١

  .وحدة
  .وحدة ) ٣٦(مجموع الوحدات الكلیة المطلوبة مع األطروحة  .٢
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 مف�دات ال��اد ال�راس�ة ل�ل�ة ال�اج����

)٠- ٢( ریاضیات متقدمة ٥٠١ھـ  مك   
في حل ال�عادالت ال�فاضل�ة ال��ئ�ة، مق�مة في ح�اب  م�غ�د ال��وداس���ام  ,الج��ردوال  ��ل،ت���الت ف�ر��، دوال 

.��ق �الر�� و ر���, ال��غ��ات  

)٠- ٢(تصمیم تجارب    ٥٠٢ھـ  مك   
ر الف�ض�ات، االن��ار ال��ي اس���ا� واخ��ا ,وال������اتال�عل�ات  اإلح�ائي،��ق ج�ع ال�عل�مات وت�ل�لها، ال��ل�ل 

.ت���قات حاس���ة ال��اذج،��ق اخ��ار  خ�ي،االن��ار ال��ي ال��ع�د، ت�ل�ل ال��غ��ات، االس���اج الغ��  ال����،  

)٢- ١(تقنیات الحاسبة    ٥٠٣ھـ  مك   
ادالت األن��ة ال���ة والغ�� ال���ة لل�ع خ��ة،ج�ور ال�عادالت الغ��  ال�اس���ة،ال�اس�ب واألخ�اء 

حل ال�عادالت  ،)��ق أحاد�ة وم�ع�دة ال���ات ( ال��امل الع�د�  ق���ة،تع��فات ع�د�ة وأخ�اء  ال���ام�ة،

.حل ال�عادالت ال�فاضل�ة ال��ئ�ة �اس���ام الف�وق ال���دة االع��اد�ة،ال�فاضل�ة   

)٠- ٢(اللغة اإلنكلیزیة    ٥٠٤ھـ  مك  
عل��ة، خ�ائ� ال��ج�ة العل��ة، ت�ج�ة ال���ص، ���قة ال��ا�ة ق�اع� م�ق�مة، خ�اص اللغة اإلن�ل���ة ال

.العل��ة  

)٠- ٢( التحكم اآللي   ٥٠٥ھـ  مك    
الف�اء، دالة ال����ل  –ن�ام ال�لقة ال�ف��حة وال�غلقة، ت��� ال��دد ألن��ة ال����ة ال���ة، دالة ال�الة 

.ألج�اء ال����ة  

)٠- ٢(داخلي  الحتراق المكائن ا   ٥١٠ھـ  مك   
االح��اق في م�ائ� ال����� : أن�اع ال��ائ� األساس�ة وع�له�، ال��اد� ال��ار�ة ل�وائ� اله�اء ال��اس�ة، االح��اق

وق�د، ��اس ال�ق�د  –وال�ی�ل، خ�اص األداء ل��ائ� االح��اق ال�اخلي، ال�وائ� ال�����ة مقارنة مع دوائ� ه�اء 

ف�ها شاح� و��ون شاح� لله�اء، م���ات م�ائ� االح��اق  ، خ�اص ال��ائ� ال�ي)ال����ة وحق� ال�ق�د(

.وح�ات ال�ی�ل الع�ل وال��انة، م�ائ� ال��ر��� الغاز� ووح�اته: ال�اخلي  

)٠- ٣(ة یالحرار محطات الطاقة   ٥١١ھـ  مك   
ال�ق�د  وح�ات م��ات ال�اقة، ت�ص�ل. إعادة ال�����، إعادة ال��ل��، �ای���  –دوائ� ال�اقة ال��ار�ة، ران�� 

ومع�ات االح��اق، ت�ل�� ال��ار، معال�ة م�اه ال��ه��، وح�ات ال��ل��، م�ائ� ال��ار، م���مة األناب�� لل�اء 

.وال��ار، اق��اد�ات م��ات الق�رة  
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  )٠- ٢(حفظ الطاقة     ٥١٢ھـ  مك 

ة ال�ائعة، ال��ل�� مق�مة، ت�ل�ل اق��اد�ات ال�اقة، ت���� أداء ال����مات ال�ه��ائ�ة، معال�ة ال��ار 

.ال��اع�، الع�ل ال��ار�، خ�ن ال�اقة ال��ار�ة، أن��ة ال�اقة ال����ة الغ�� فعالة  

)٠- ٣(كانیك  الموائع المتقدم  یم   ٥١٣ھـ  مك   
معادالت او�ل� و��ن�لي، ال��قة ال��اخ�ة  وال�اقة،� خمعادالت حف� ال��لة وال�  ال�����،أساس�ات ال��� 

، لل���ان ال����ب) داخل�ة وخارج�ة ( ، ال��قة ال��اخ�ة الل�جة لل���ان ال��اقي) وخارج�ة داخل�ة ( الل�جة 

).م�اض�ع م��ارة ( ج��ان ال��ائع ال���غ�ة ال��ق�م   

)٠- ٣(المتقدم  انتقال الحرارة والكتلة   ٥١٦ھـ  مك   
ت�ل�ل  ال��ارة،معادلة ت���  ال�لي،معامل ان�قال ال��ارة  ال��ار�ة،ال�قاومة  ال��ار�،أساس�ات ال��ص�ل 

 ال��اخ�ةمق�مة لل��قة ( ان�قال ال��ارة �ال��ل  اإل�عاد،ال��ص�ل ال��ار� ال���لي وال��ع�د  ال��ار�،ال��ص�ل 

ان�قال  وال�اخلي،ال�ارجي لل���ان  ألق��� ان�قال ال��ارة �ال��ل  ،)ر���ل�م���  وال�����ة، ال��ا��ةال��ار�ة 

ت���� ال��ادالت  �اإلشعاع،ان�قال ال��ارة  ال��ر،ان�قال ال��ارة في الغل�ان وت��الت  ال���عي،�ل ال��ارة �ال�

.ال��ار�ة، ان�قال ال��لة  

)٠- ٢(دینامیك الحرارة االحصائي       ٥١٨مك . ھـ   
 –ب�س  إح�ائ�اتدی�اك، ق�ان�� دی�ام�� ال��ارة وخ�ائ�ها،  –ف��مي  – أن����ب�ل��مان، ب�س  إح�ائ�ات

خل�� الغازات، ن���ة ال��، االن�قال وال�وران، االه��از، حاالت االل���ونات، الغازات  دی�ك، –وف�مي  أن�����

أحاد�ة ال�رة، ال�ل� أحاد� ال�رة، الغازات ال��ائ�ة وال��ع�دة ال�رات، األ��اف، ال��ازن ال����ائي، ال��ل�ل 

.وال�أی�  

)٠- ٣( تولید األنتروبي    ٥١٩ھـ مك   

 –اخ��ارات أألرجا��ة  –) األن��و�ي ( تعار�� ع� تغ�� الع��ائ�ة  –ت�ل�ل القان�ن ال�اني ل�ی�ام�� ال��ارة 

ان�قال األن��و�ي  -م��دات الق��ن ال�اني ل�ی�ام�� ال��ارة ع�� تغ�� ال�الة  -��ق ان�قال ال��ارة األرجاعي

ت�ل��  –ت�ل�ل األك���جي  -س�ادوال –�اه�ة ���ا  –�القان�ن ال�اني ل�ی�ام�� ال��ارة �األن��ة ال�ور�ة 

ال���ان (  –ت�ل�� األن��و�ي في ان�قال ال��ارة �ال��ص�ل وال��ل  –األن��و�ي في ال���ان ال���ق� وال����ب 

ال��ل�� األن��و�ي في ان��ة ال��ن ال��ار�  –) ال�اخلي وال�ارجي   
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  )٠- ٢( )تالفیةإالفحوصات اال( السیطرة النوعیة    ٥٢٠ھـ مك 

االخ��ارات والف�� ). الل�ام وع�ل�ات ال����ع ال��اكة،ع��ب ( أن�اع الع��ب في ال�عادن وم��ر ت����ها 

ت��ی� ال��قع ون�ع الع��ب وتق�ی� ح��مها �اس���ام ��ق ال��جات ف�ق ال��ت�ة،  -تق��� الع��ب. تالفيإالال

ال�ق��� ال�ق�� لف�� الع��ب �ال��ق  .ال�وامةغ��ة، ال��ارات األشعة ال����ة، تغلغل األص�اغ، ال����ات ال��

.ال�قارنة ب��ها م� ح�� ال�لفة، ال�المة، م�االت اس���اماتها وح�ود إم�ان�اتها االإتال��ة،غ��   

)٠- ٣(تصمیم األنظمة الحراریة    ٥٢٤ھـ مك   
ن��ة، ن��جة األن��ة ال�ام�ة، األن��ة مق�مة، ت�ل�ل ال��انات، ال��ل�ل االق��اد� لل��ار�ع، ن��جة أج�اء األ

.ال��ال�ة، ��ق ال��صل إلى األن��ة ال��ال�ة  

)٢-٢(تصمیم المكائن المتقدم    ٥٤٤ھـ مك   

.وال��غ��ة ةم��ان���ة ال���ع والف�ل ألج�اء ال��ائ� ���� األح�ال ال�اب�  

وت�ل�ل ال�وائ� ألن�اع م��لفة م� ان�اع ت�ل�ل األجهادات �اس���ام مقای�� األس��الة وأش�اه ال��صالت 

.��اسات ال���ة �اس���ام م�لالت الق�� . ال��اسات   

545ھـ مك  )٠- ٢(المواد المتراكبة     

اس��ا�ة ال��اد ال���اك�ة ): ��ق ال����ع وال����ل, ت����, خ�ائ� وخ�اص, تعار�� مه�ة( ال�ق�مة 

ال�ق�ی� ال���� , ال�قاومة في ال��اد ال���اك�ة, ل��اخليال����� واالرت�ا� أ, لألح�ال ال���ان���ة وال��ار�ة

.ال����ل ال��اضي لل��اد ال���اك�ة ال���رجة, ال��اد ال���اك�ة ال���رجة ال��اص, اآلل�ات لل�ق��ة, لل��اص  

)٠- ٢( ھندسة الكلل   ٥٤٧ھـ مك   
ال�لل لألن�اع ال�الثة ع��ة ٣و٢و١ان�اع ال�لل . معامل ال�لل . األنه�ار ال��نة ال���ةم��ان���ة   

ن���ات الف�ل ال����ة لألنه�ار �اقة األنفعال ��افة �اقة األنه�ار لل�� الع��د� وال�ها�ة الع��ى لل�� 

.الع��د� وتق��ة ��اس ال��  

 

)٠- ٣(المواد الھندسیة  ٥٥١ھـ مك   
. ال��ار�ة وت���قاتها ال��ا��ة م���اتها , ال��ائ� ال�الث�ة . ن���ة ال��ائ� وان��ة ال��ائ� : ال��اد ال�ع�ن�ة

ال�عامالت ال��ار�ة لل�ل� ال�ع���ة على م���ات الـ . ال�ل� ال��ائ�ي  T.T.T ت�ل�الت حاالت الف�ل .  .

.اخ��ار ال��اد. ال���ان���ة وال���� لها  

� �الس��� ال��م. ال�الس��� . ال��ا� ال���عي وال��ا� االص��اعي واالس���ر االخ�� : ال��اد غ�� ال�ع�ن�ة

. ت���ع وصفات ال��اد غ�� ال�ع�ن�ة وت���قاتها ال��ا��ة . ال����ن وال��اف�� . ال���ام��. ال��م� س��� . 

.ال��اد ال����ة وت��ل ال��ن���� وال���    
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  )٠- ٣(المعادن الفیزیائي    ٥٥٢ھـ مك   
ال�غ��ات ال��ر�ة . ���وني واألشعة ال����ةال��ل�الت ال�ع�ن�ة �اس���ام ال��ه� االل. ا لف��صات ال���ال�غ�ا��ة

ز�ادة الق�ة ب�اس�ة ال���الت ). ال��ی��ة وغ�� ال��ی��ة(ال��ائ� القابلة لل�عامل ال��ار�  . ال���نة وغ�� ال���نة 

 أل��ه�� م���ات ال�آكل . �اه�ة ال��ل� �ال����ل). ال��ل�� �ال��س�/ ال��ل�� وال��اجعة(ال��ر�ة غ�� ال���نة 

.�ق��ال  

)٠- ٢(المعادن التطبیقي    ٥٥٣ھـ مك   
االخ��ال وال�ه� في  .اس���اج ال�عادن ال��ی��ة وغ�� ال��ی��ة وال�فاعالت ال��م�دی�ام���ة ذات العالقة 

أن��ة ال���الت ال���ق�ة وغ�� ال���ق�ة في  .م��ان���ة ال���الت ال��ر�ة ال���نة .ص�اعة ال�ل� واألل����م 

م��ال��ج�ا الل�ام  أس�.م��ال��ج�ا ال��اكة . قابل�ة ال��ل�� في ال�عامالت ال��ار�ة لل�ل� . ة ال��اد ال�ع�ن�

.م�اض�ع م��ارة . اخ��ار ال��اد . م�اصفات ال��اد ال�ع�ن�ة وغ�� ال�ع�ن�ة . وقابل�ة الل�ام   

)٢- ٢() الورش(تكنلوجیا المعامل    ٥٥٤ھـ مك   
أدوات ال��ائ� ) ع�ة(�ة ال�ق��ة، ال�ق��ات ال�اس���ة في أن��ة ال����ع، ت��ل�ج�ا ال�و��ت وم�ائ� ذات ال���

.والع�ل�ات، م�اكاة ال����� �اس���ام ال�اس�ب و��ق ال�����، حاالت دراس�ة  

مكائن تشغیل متقدم ٥٥٥ھـ مك   
,م�ائ� ال��ا�ة اإلن�اج�ة ,ق�ع االس�ان : ع�ل�ة ال��ا�ة  

ت�س�ع ال�ق� وال����ل,ع�ل ال�ق� ,�د�ة م�ائ� ال�ف��� العام: ع�ل�ة ال�ف���  

ته��ة ال�اك�ة والع�ل، إن�اج ال����ات، تف��� ال�ل�ون وال���ات: م�ائ� ال�ف��� األف��ة  

:م�ائ� ال����ة ال�ق��ة وال�اس�ب  

:م�ائ� ال���ار ال����ي العام�د�ة   

:م�ائ� الق�� ذات الع��ة وم�ائ� ال��ل��  

ال��غ�ل �ال��اد ال�اكة :م�ائ� ال��غ�ل غ�� االع��اد�ة  

:م�ائ� ال�ف��غ ال�ه��ائي  

:م�ائ� ال�ه�و����ائ�ة  

:م�ائ� ال��جات ف�ق ال��ت�ة  

:م�ائ� ع��د الل��ر  

:م�ائ� ال�الزما  

 

 

 

 



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

)٠- ٣(صناعیة الھندسة ال   ٥٥٦ھـ مك   
ال���ة وال�م�، ن�ام ت�ل�الت اإلن�اج وال����ة، ال�����، ن�� ال���� اإلن�اج�ة، ال��دة وال�قة، دراسة أن��ة 

ة إن�ان، ت�ل�الت ال�هائ�ة، دور اإلن�ان، ت����ات اإلن�ان اآللي، ال����ة على ن�ام اإلن�ان اآللي ماك�

.ال��اعي، حاالت دراس�ة  

)٠- ٣(تشكیل المعادن    ٥٥٧ھـ مك   
�ة، س�فان ع�ل�ات ال�عادن، ت���� الق�ال� ل���لف ع�ل�ات ال����ل، ت���ل ال�عادن ذات ال��عة العال

.ت���ل ال�عادن فيالق�ال�، ال����� في ت���ل ال�عادن، ال��و� االق��اد�ة   

 




