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 Programme Aimsأهداف البرنامج األكاديمي .1
 

 Intended Learning Outcomesمخرجات التعلم المستهدفة     .2

 

 Knowledge and Understandingوالفهم  المعرفة  14.1

 

  وأختيار   والتصنيع  التصميم  حيث   من  الهندسية  للمواد   واألساسيات   ءىالمباد   تطبيق  على  قادرا  الطالب   يكون  أن  -1

 .  ،المتراكبة البوليميرية السيراميكية، ، المعدنية المواد  تشمل والتي المواد 

 .  والاتالفيا اتالفيا الهندسية المواد  فحص  على قادرا يكون  أن-2

 ،الحرارية  الميكانيكية  ،  المهجرية  بخصائصها  الهندسية  المواد   توصيف  على   قادرا  يكون  أن-3

 .  والضوئية ، ،الكهربائية ،المغناطيسية،الكيميائية

 وأستخدام   األنكليزية  أو  العربية  باللغة  سواء  الهندسية  المجاالت   في  العلمية  المعرفة  ومتابعة  وألقاء  كتابة  من  متمكنا-4

 .  واالنترنيت  الحاسوب 

 تخصصه. مجال في المختلفة الصناعية المؤسسات  مع التواصل على قادرا يكون  أن-5

  الهندسي. المجال في االقتصادية لمعرفةا مبادئ وتطبيق  فهم على القدرة يملك-6

 

   Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المعرفة والفهم 

 

 المحاضرات النظرية  -1

 محاضرات المناقشة   -2
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 المحاضرات العملية في المختبرات   -3

 السمنرات العلمية من قبل الطلبة   -4

 مرحلة المنتهية ومناقشتها مشاريع التخرج لطلبة ال -5

 طرق المجاميع التعليمية الصغيرة  -6

 

     Assessment Methodsطرائق تقييم المعرفة والفهم المكتسبة  

 

 االمتحانات التحريرية الشهرية او الفصلية  -1

 Quizzes))االمتحانات السريعة  -2

 كتابة التقارير العلمية   -3

 السمنرات العلمية  -4

 الواجبات البيتية  -5

 ة مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية  لجان مناقش  -6

 Intellectual Skillsمهارات التفكير   2-14

 للمواد الهندسية المستخدمة في التطبيقات الصناعية. وصف وتحليل  -1

  الهندسية   المواد   وأختيار  والتصنيع  التصميم  حيث   من  الهندسية  للمواد   واألساسيات   ءىالمباد   تطبيق  على  القدرة-2

 للتطبيقات.  المالئمة

 . قادر ان يكتب ويبرهن ويناقش القواعد الهندسية واالسس المعتمدة عليها -3

 .ستعانة ببرامج الحاسوب التخصصيةة لها مع امكانية االحقادر ان يحلل المشاكل ويناقشها ويجد الحلول الناج-4

 

 Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير مهارات التفكير 

 المحاضرات النظرية  -1

 محاضرات المناقشة العلمية  -2

 طريقة المجموعات الصغيرة  -3

 المحاضرات العملية في المختبرات الهندسية  -4

 السمنرات العلمية وعرض احدث المستجدات العلمية ضمن التخصص من قبل الطلبة  -5

 مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة -6

 هندسة المواد  مواقع العمل الواقعية واالطالع على اهم المشاكل والتطبيقات في مجالالسفرات العلمية الى  -7

 . ضمن واقع العمل الفعلي
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     Assessment Methodsطرائق تقييم مهارات التفكير 

 االمتحانات التحريرية الشهرية او الفصلية  -1

 Quizzes)االمتحانات السريعة ) -2

 كتابة التقارير العلمية   -3

 لعلمية السمنرات ا -4

 الواجبات البيتية  -5

 لجان مناقشة مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية  -6

                                                                                                                                        

 Practical Skillsالمهارات المهنية و العملية   3-14

 تصميم  واختيار مواد هندسية مالئمة  الستخدامها في التطبيقات الصناعية كافة. -1

 هندسة المواد.تقديم االستشارات الهندسية حول المشاكل الهندسية وحلولها في مجال  -1

 . هاوتقييم عملية اختيار المادة الهندسيةتحليل نتائج االختبارات الهندسية ومناقشتها واالستعانة بها في  -2

لقدرة على  االقدرة على كتابة وصياغة التقارير الفنية الهندسية حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية و-4

 . االختبار خالل من وتأثيراتهااستنباط النتائج 

 Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المهارات العملية 

 ية المحاضرات النظر-1

 إجراء التجارب العملية باستخدام األجهزة المختبرية   -2

 عرض األفالم  التعليمية والوثائقية  -3

 السفرات العلمية الى مواقع العمل واالطالع على واقع المشاكل الهندسية من موقع العمل الهندسي -4

 

     Assessment Methodsطرائق تقييم المهارات العملية 

 التخرج لطلبة المرحلة المنتهية  لجان مناقشة بحوث  -1

 ورش العمل التخصصية   -2

 المقابالت الشخصية والمراسالت  -3

 

 Transferable and Generic Skillsوالمنقولة  المهارات العامة 4-14

 تصميم  واختيار مواد هندسية مالئمة  الستخدامها في التطبيقات الصناعية كافة. - -1

 هندسة المواد.مشاكل الهندسية وحلولها في مجال تقديم االستشارات الهندسية حول ال -3

 ها. وتقييم عملية اختيار المادة الهندسيةتحليل نتائج االختبارات الهندسية ومناقشتها واالستعانة بها في  -4

لقدرة على  االقدرة على كتابة وصياغة التقارير الفنية الهندسية حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية و-4
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 Regulation of Assessmentةـــــــالطلب مــقييــة بتــالخاص حــــة واللوائـــاالنظم .3

 

 لجان مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة المنتهية   -1

 ورش العمل التخصصية   -2

 المقابالت الشخصية والمراسالت  -3

 ي(ــــــلمم العــــــالقسة و ـــــاق بالكليـــــة بااللتحــــة المتعلقـــــاألنظم )ول ــــــار القبـــــمعي .4

Criteria for Admission 

 - : الكلية  في القبول شروط:أوال

 . ب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )القبول المركزي(للطال القبول شروط اعتماد -1

 .الجامعةالكلية او يراهامجلس شخصية أومقابلة اختبار خاص  أي تجتازبنجاح أن -2

 .ص المتقدم اليهطبيا للتخص الئق يكون أن-3

 - :العلمي  القسم  في القبول شروط:ثانيا

 .األفضلية مرتب حسب  رغبة اختياررغبة الطالب من أكثرمن-1

 .القبول في الثانوية العامة معدل-2

 لطالب بالدراسة. فيها يرغب  الذي مقررالقسم معدل -3

 .االستيعابية للقسم العلمي الطاقة -4

 م ـــــــــــتعل ادر الــــــم مصـــــــــــدع .1

Support for Student Learning 

 
The department support of student learning by:- 

 االختبار  خالل من وتأثيراتهانتائج استنباط ال

 

   Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المهارات العامة

 . الطالع على مشاريع التخرج السابقة والبحوث العلمية في مجال التخصص  -1

وها ومدى فائدة هذه المهارات      في استبانه الخريجين وأراءهم حول المهارات التي من المفروض انهم اكتسب -2

 .مجال عملهم ضم واقع العمل الفعلي

 

     Assessment Methodsوالمنقولة  طرائق تقييم المهارات العامة

 لجان مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة المنتهية   .1

 ورش العمل التخصصية   .2

 المقابالت الشخصية والمراسالت  .3



6 

 

 1. All students have a senior tutor who will provide support including pastoral and 

welfare. 

2. The year directors and head of department are available to give help and advice. 

3. Students work in pairs on the projects, which are supervised by a member of academic 

staff. 

4. Most courses provide printed lectures notes, problems sheets and practical exercises and 

also can be obtained from the departmental office and website. 

5. Members of staff are happy to give help and advice. 

6. The department runs teaching laboratories and each laboratory has a coordinator who 

reports to senior academies.  

7. A member of quality assurance in university will visit the student during the course to 

ensure satisfactory program. 

8. There is library prevision and computer room within the department and at college level.  

9. In the final year, students will have a local project supervisor, with whom they will meet 

regularly and he will be responsible for their activities  
 

University Support for Student Learning: 

1. library services. 

2. computer workstations. 

3. Careers Advisory Service. 

4. Chaplaincy. 

5. disability coordinator. 

 

 طرائق تقييم وتحسين معايير طرائق التعلم والتعليم المستخدمة  .2

Methods for Evaluating and Improving the standard of Learning and Teaching 

 
The quality of the program: 

1- Students provide a feedback at the end of unit, which are used to review and 

improve the unit. 

2-The department management board and academic staff with students, which meets 

regularly, and provides a forumwhere any aspect of the teaching can be discussed.  

3-Student membership of the department and faculty management board. 
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4-Thediscussions  of the students with personal tutors and the Directors of Studies 

for each year. 

 

Assuring and enhancing the quality of the programme: 

1-The programme is periodically reviewed by external examiners. 

2-Annual evaluation of each unit by the coordinator. 

3-Periodic programme reviews by academic staff. 

4-External check up by the Quality Assurance of college. 

5- The department external advisory panel, which includes representatives from 

students and industry and advisers on this course.  

6- All academic staff regularly undergo observation of their teaching by colleagues. 

 

 
 

ــ م مصــــــأه .3  ج ـــــــــــــــن البرنامــــــات عــــــادر المعلومــــ

Key Sources of Information about the Program 

 احتياجات السوق  -1

 التوجهات المحلية   -2

 الدراسات واالستبيانات  -3

 الندوات وورش العمل التخصصية مع الجهات المستفيدة  -4

 

 التعليم والتعلم  استراتيجيات دامـــاستخ في دريســــةالتـــاءهيئـــــضأع اراتـــــمه مــــتقييق ـــطرائ .4

Methods for Evaluating the standard of Learning and Teaching of lecturer 

 

1- Evaluation of academic staff  member by the head of department according to 

form No. 1. 

2- Evaluation of academic staff  member by students according to form No. 2. 

3- Self-evaluation of academic staff member in accordance with the form No. 3. 

4- Evaluation of academic year units by students according to form No. 4 

5- The evaluation process are supervised by a head of quality assurance at 

college. 
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 . 1رقم  نموذج  وفق القسم رئيس قبل من عضو هيئة التدريس  . تقييم1

 .2رقم   نموذج وفق الطالب  قبل من  عضو هيئة التدريس تقييم.2

 .3رقم  نموذج لعضو هيئة التدريس وفق الذاتي . التقييم3

 .4طالب وفق نموذج رقم  تقييم مرحلة دراسية من قبل ال.4

 .وباشراف قسم الجوده في الجامعة  في الكلية الجودة بةشع تتم عملية التقييم بالتنسيق مع. 5

 
 

 

 هـــــــــــمراجعتو جــــالبرنامجــــودة مــــتقييطـــرائـــق  .5

Methods for Evaluating and review the Programme Structure  

 .مستجدات  من يطرأعليهالشاملة وما وإجراءالمراجعة في القسم العلمي مهمتهامتابعة البرنامج لجان . تشكيل1

 .. استبيان اراء الطلبة عند نهاية كل فصل دراسي حول البرنامج الدراسي2

 وطرق الدراسية لتطويرالمقررات   الطرق أفضل حولعند نهاية كل فصل دراسي  تدريسال أعضاءهيئة.استبيان اراء 3

 .تدريسها

 . االكاديمي في القسم البرنامج تطبيق لمتابعة الجامعة في الجودة شعبة مع التنسيق.4

 سنوات   اربع كل دوري بشكل  للبرنامج شاملة مراجعة إجراء.5

 

 

 اختيــــــار أعضـــــــاءهيئــــــــةالتدريــــــس .6

Selection of academic staff members 

 

 :الشروط وزارة التعليم العالي باإلضافة الى وفقاختيار اعضاء هيئة التدريس وتعينهم 

 . العالية العلمية والكفاءة والتميز والخبرة االختصاص  ذوي من هيئةالتدريس عضو اختيار  -1

 . أكاديميا المتميزةالمعترف بها و الجامعات  خريجي من هيئةالتدريسعضو اختيار  -2

  هيئةالتدريس وفقا لمعايير الجودة من حيث الدرجةالعلمية ونشر البحوث في مجالت عالمية عضواختيار   -3

 .وورش العمل المؤتمرات   والمشاركةفي وإجادةاللغةاالنجليزية والمؤلفات ذات معامل تأثير

 . وظيفةال لشغل المتقدم التدريس كفاءة عضوهيئة لتقييم الشخصية المقابالت  إجراء-4

 . تثبيته قبل والبحثيةوذلك األكاديمية لمهامه ممارسته من السنةاألولى خالل التدريس أداءعضوهيئة تقييم-5

 

 يـــــــــــــــــــاألكاديم جــــــــإدارةالبرنامــات متطلبـــــ .7

Academic program management requirements 
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 وجود نشرة تعريفية للقسم تحتوي على أهداف القسم ورؤيته ورسالته ومدى االلتزام بها. .1

نامج االكاديمي والقسم  . وجود رئيس قسم ذي خبرة أكاديمية وإدارية مناسبة قي مجال التخصص إلدارة البر2

 واالرتقاء به.  

 . وجود مجلس قسم ولجان مساندة تجتمع بانتظام وتوثق أعمالها وتتابع قراراتها. 3

 القرار، والحصول على التغذية الراجعة منهم. عملية صنع. مشاركة الطلبة في  4

 . توفر كادر إداري كاٍف ومناسب لضمان حسن سير العمل في القسم.5

 الكوادر الفنية المؤهلة لخدمة البرنامج األكاديمي. . توفر6

. تنمية وتطوير المهارات والقدرات الفنية والمهنية للكوادر المساندة في مجال التخصص لمواكبة التطورات  7

 الحديثة. 

 . توفر أرشيف متكامل للقسم.8

 . وجود برنامج تعريفي وتوجيهي للطلبة الجدد.9

 لطالب خارج نطاق المحاضرات.. وجود دعم أكاديمي ل10

 . وجود استقالل أكاديمي وإداري لتحقيق أهداف القسم.11

 

 

 

 
 

 

 Year 1(First Term)  الفصل االول /ى ـــــــــة االولـــــة الدراسيـــــالسن 1-15
 

 اســـــــم المقــــــرر 
 رمز المقرر

Code No. 

 عدد الساعات 

 مناقشة        عملي نظري    
 

 الوحدات المعتمدة  عدد 

 I MAE119 2 - 1  2المواد علم

 MAE118 2 2 -  3 مبادىء هندسة االنتاج  

I االستخالص  ايتالورجيم  MAE117 2 - -  2 

 MAE116 3 - 1  3 (ستاتك)هندسي ميكانيك

Iالرياضيات MATH115 3 - 1  3 

 I CSE114 1 2 -  2للهندسة الحاسوب علم

I اوتوكاد ACAD113 1 2 -  2 

Iاالنكليزية اللغة EL112 2 - -  2 

 HR111 2 - -  2 ودمیقراطیة  وحریة اإلنسان  حقوق

 18 21  3 6 18 عــــــدد الوحـــــــدات الكليــــــــــــة

 Year 1(Second Term)  الفصل الثاني /ى ـــــــــة االولـــــة الدراسيـــــالسن 2-15
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 اســـــــم المقــــــرر 
 ز المقرررم

Code No. 

 عدد الساعات 

 مناقشة          نظري      عملي   
 

 عدد الوحدات المعتمدة 

 II MAE129 2 - 1  2المواد علم

IIهندسة مبادئ 
 االنتاج 

MAE128 2 2 -  3 

  ايتالورجيم
 II  MAE127 2 - -  2االستخالص

 ميكانيك
 (داينمك)هندسي

MAE126 3 - 1  3 

IIالرياضيات MATH125 3 - 1  3 

 الحاسوب علم
 IIللهندسة

CSE124 1 2 -  2 

II اوتوكاد ACAD 123 1 2 -  2 

IIاالنكليزية اللغة EL122 2 - -  1 

 -  - - AL121 2 العربية اللغة

  18  3 6 18 عـــــدد الوحـــــــدات الكليــــــة
 

 

 Year 2(First Term  الفصل االول / الثـــــانيةة ـــــة الدراسيـــــالسن 415- 

 اســـــــم المقــــــرر 
 رمز المقرر

Code No. 

 عدد الساعات 

 مناقشة          نظري      عملي   
 

 عدد الوحدات المعتمدة 

 I MAE218 2 1 1  3 معادن هندسة

 MAE217 2 - -  2 السيراميك هندسة

 I MAE216 2 1 1  3 المواد مقاومة

 MAE215 2 1 1  3 للمواد الحرارة ديناميك

 III الرياضيات
MATH 

214 
3 - 1  3 

 MAE213 2 - -  2 االحصاء

 III MAE212 - 2 -  1 اوتوكاد

 للهندسة الحاسوب علم

III 
CSE211 1 2 -  2 

 19  4 7 14 عـــــدد الوحـــــــدات الكليــــــة

 اســـــــم المقــــــرر 
 رمز المقرر

Code No. 

 عدد الساعات 

 مناقشة         نظري      عملي
 

 عدد الوحدات المعتمدة 

 MAE227 2 - 1  2 ميكانيكية  ميتالورجيا

 II MAE226 2 1 1  3المواد مقاومة

 MAE225 2 - -  2 البوليمرات هندسة

 MATH 224 3 - 1  3 الرياضيات

 MAE223 2 - 1  2 الموائع  ميكانيك

 DE222 - 2 -  1 اوتوكاد 

 CSE221 1 2 -  2 الب  ماث
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 Year 2(Ssecond Term  الفصل الثاني / الثـــــانيةة ـــــة الدراسيـــــالسن 15-5

 15  4 5 12 ـــــدد الوحـــــــدات الكليــــــةع
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 Year 3(First Term  الفصل االول / الثـــــالثةة ـــــة الدراسيـــــالسن 415-

 اســـــــم المقــــــرر 
 رمز المقرر

Code No. 

 لساعات عدد ا

 مناقشة          نظري      عملي   
 

 عدد الوحدات المعتمدة 

 MAE318 2 - 1 1 2 طورية   تحوالت

 MAE317 2 1 1 1 3 تآكل   هندسة

 MAE316 2 1 - - 3 المساحيق   تكنولوجيا

 MAE315 2 1 - - 3 والكترونية  كهربائية  مواد

 I MAE314 2 - 1 1 2الحرارة  انتقال

 MAE313 2 1 ليدي تق هندسية  تشغيل مواد
- - 

3 

 MAE312 2 1 - - 3 للمواد   االتالفي  الفحص

 MAE311 2 - 1 1 2 هندسية  تحليالت

 4 4 4 5 16 عـــــدد الوحـــــــدات الكليــــــة

 

 

 

 Year 3(Second Term  الفصل الثاني / ةلثالثـــــاة ـــــة الدراسيـــــالسن 15-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اســـــــم المقــــــرر 
 رمز المقرر

Code No. 

 عدد الساعات 

 مناقشة         نظري      عملي
 

 عدد الوحدات المعتمدة 

 MAE328 2 1 1  3 حرارية   التمعام

 MAE327 2 1 1  3 بالتاكل  التحكم

 MAE326 2 - -  2 طبية  مواد

 MAE325 2 1 1  3 متراكبة  مواد

 II MAE324 2 - 1  2الحرارة  انتقال

 مواد تشغيل

 هندسيةالتقليدي
MAE323 2 1 

- 
 3 

 MAE322 2 1 -  2 اتالفي   فحص موادال

 15 1 - 5 12 ــــةعـــــدد الوحـــــــدات الكليــ
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 Year 4(First Term  الفصل االول /الرابعةة ـــــة الدراسيـــــالسن 15-6

 

 

 اســـــــم المقــــــرر 

رمز 

 المقرر

Code 

No. 

 عدد الساعات 

          نظري      عملي   

 مناقشة 

 

 عدد الوحدات المعتمدة 

 I MAE416 2 - 1  2المواد  واختيار  تصميم

 MAE415 2 1 -  3 سطوح   هندسة

 MAE414 2 1 -  3 السباكة  عمليات

 MAE413 2 1 1  2 اجهادات  تحليل

 MAE412 2 - 1  2 الصناعية   الهندسة

 I MAE411 2 1 -  2الهندسي  المشروع

  14 3 5 12 ــدد الوحـــــــدات الكليــــــةعـــ

 

 

 

 Year '(Second Term   الفصل الثاني /لرابعةاة ـــــة الدراسيـــــالسن 15-7

 اســـــــم المقــــــرر 
 رمز المقرر

Code No. 

 عدد الساعات 

 مناقشة         نظري      عملي
 

 عدد الوحدات المعتمدة 

 II MAE328 2 1 1  3المواد  واختيار  تصميم

 MAE327 2 1 1  3 نانوية  مواد

 MAE326 2 - -  2 تشكيل معادن

 MAE325 2 1 1  3 اللحام   ياتعمل

 النوعية   السيطرة
MAE324 2 - 1  2 

 MAE323 2 1 الهندسة   مهنة اخالقيات 
-  3 

 II MAE322 2 1 -  2الهندسي  المشروع

 15 1 - 5 12 عـــــدد الوحـــــــدات الكليــــــة
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Biomedical Materials Engineering –Track(BMME) 

Third year 

  Term) (1االول  الفصل
 ة ي الطب  املواد   ندسة ه  فرع

 

  Year  Thitdالثالثـــــــــــة  السنة

 
  الرمز

Code 

 

(Subject) 

 سية رالد ا   تلساعاا  دعد 

(Hours per weeks) 
  الوحدات

(Units) 

 
 الموضوع 

 مناقشة 

(Tut.) 

 عملي 

(prac.) 

 نظري

(Th.) 

(Biomaterials I) - 1 2 3 طبية  مواد  I MAE317 

(System Physiology) 1 1 2 3 الفسلجة (  االعضاء  وظائف  علم( MAE316 

(Corrosion Eng.) 1 1 2 3 تآكل   هندسة MAE315 

(Destructive Testing for Materials) - 1 2 3 للمواد   االتالفي  الفحص MAE314 

(Medical Instruments I) - 1 2 3 الطبية  االدوات  I MAE313 

(Forming of Eng. Materials) - 1 2 3 هندسية  تشكيل مواد MAE312 

(Analytical Eng.) 1 - 2 2 هندسية  تحليالت MAE311 

Total 3 6 14 21  المجموع 

 

Third year 

 (Term2)الثاين  الفصل 
 

 

  Year  Thitdالثالثـــــــــــة  السنة

 
  الرمز

Code 

 

(Subject) 

 سية را لدا  ت لساعاا  دعد 

(Hours per weeks) 
  الوحدات

(Units) 

 
 الموضوع 

 مناقشة 

(Tut.) 

 عملي 

(prac.) 

 نظري

(Th.) 

(Biomaterials II ) 1 1 2 3 طبية  مواد  II MAE327 

( Medical Instruments II) - 1 2 3 الطبية  االدواتII MAE326 

( Machining of materials Engineering) - 1 2 2 الهندسية   المواد تشغيل MAE325 

(Surfaces & Interfaces) - 1 2 3 الفاصلة   والسطوح  السطوح MAE324 

(Nondestructive Testing for Materials) - 1 2 3 للمواد   الالإتالفي  الفحص( MAE323 

(Electrical ,Magnetic & Optical 

Materials) 
1 1 2 3 

 ائية لكهرب ا  اصلخوا

 اد للمو  لضوئيةوا  يسيةطلمغناوا
MAE312 

(Numerical Analysis) - - 2 2 عددية  تحليالت MAE321 

Total 2 6 14 19  المجموع 
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 15لصفحة ا

 
  

Fourth year 

 Term) (1االول  الفصل
 

 

 

 
  Year  Fourthالرابـــــــــعة  السنة

 

  الرمز

Code 

 

(Subject) 

 سية رالد ا   تلساعاا  دعد 

(Hours per weeks) 
  الوحدات

(Units) 

 
 الموضوع 

 مناقشة 

(Tut.) 

 عملي 

(prac.) 

 نظري

(Th.) 

( Tissue Engineering I) 1 1 2 4 االنسجة  هندسة  I MAE416 

Orthopaedic 1 1 2 3 العظام  جراحة MAE415 

(Design and Selection of 

Biomaterials I ) 
1 1 2 3 

 اد لموا رختياوا تصميم

 I  لطبيةا
MAE414 

( Nanomaterials I) 1 1 2 3 نانوية مواد  I MAE413 

(Industrial Eng.) 1 - 2 2 الصناعية   الهندسة MAE412 

(Eng. Project) - 3 1 2 الهندسي  المشروعI MAE411 

Total 5 7 11 17  المجموع 



16 

 

  
 16لصفحة ا

 
  

Fourth year 

 Term) (2الثاين  الفصل
 

 

 

  Year  Fourthالرابـــــــــعة  السنة
 

  الرمز

Code 

 

(Subject) 

 سية رالد ا   تلساعاا  دعد 

(Hours per weeks) 
  الوحدات

(Units) 

 
 الموضوع 

 مناقشة 

(Tut.) 

 عملي 

(prac.) 

 نظري

(Th.) 

( Tissue Engineering II) 1 1 2 3 االنسجة  هندسة  II MAE427 

Dental Implants 1 1 2 3 االسنان  زراعة MAE426 

( Design and Selection of Biomaterials II) 1 1 2 3 
 اد لموا رختياوا تصميم

 II  لطبيةا
MAE425 

( Nanomaterials II) 1 1 2 3 نانوية مواد  II MAE424 

Ethics of Engineering professionalism - - 2 2  الهندسة   مهنة اخالقيات MAE423 

(Quality Control) 1 - 2 2 النوعية   السيطرة MAE422 

(Eng. Project) - 3 1 2 هندسيال  المشروعII MAE421 

Total 5 7 13 18  المجموع 
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 الرياضيات 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 الهندسة  كلية  / الكوفة  جامعة المؤسسة التعليمية  .1

 المواد  هندسة  قسم / المركز علمي القسم ال .2

 MAE119 علم المواد  اسم / رمز المقرر  .3

 اوالكتروني الفعلي الحضور أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/ 6/ 18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 ها والعمليات اليت جترى عليها تطوير وفهم خصائص املواد اعتمادا على مكوانهتا وتركيبها وطرق تصنيع :أهداف المقرر .8

 

على  التعرف  يتم   الفصل  هذا  الصلبة    في  للمواد  الكيميائية  واألواصر  الذري  البناء  في  معرفة  وتطبيقفاتها 

نيكية والحرارية واخذ نموذج  المجاالت الهندسية وتاثير تكوين المادة وتركيبها على جميع الخصائص منها  الميكا 

والتعرف على العالقة بين    من تلك المواد مثل المعادن وسبائكها والمواد السيراميكية والبوليمرية والمواد المتراكبة 

 . الصلبة التركيب البلوري وخصائص المواد 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

 تصنيف المواد الهندسية  -1أ

 التركيب المجهرى للمواد الصلبةوصف   -2أ

 البلورى للمواد الصلبة تسمية التركيب  -3أ
 د الصلبةالعالقة بين التركيب البلوي وخصائص المواوصف   -4أ

توضيح العالقة بين نوع األصرة الكيميائية و خصائص المواد الصلبة, اعطاء وصف لمعامالت ملر, التميز   -5أ .1

 بين خواص المواد الهندسية )الميكاتيكية(   
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بصورة رياضية    لبةد الصاالعالقة بين نوع األصرة الكيميائية و خصائص الموتوضيح   – 1ب 

 خواص المواد الهندسية )الميكاتيكية(   , للتميز بين معامالت ملرلتطبيق المعادالت الرياضية  – 2ب  .1

 تشغل الفكر الهندسي الرياضي في الحياة اليومية  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

  توضيح لل السبورة  واستخدام  التقديمي العرض  بطريقة  للطلبة محاضرات  اعطاء  -ا

  التوضيحية  االمثلة  شرح  - 2
  المحاضرة  شرح في  الطلبة  مشاركة 3-
 المناقشة  محاضرة 4-

 طرائق التقييم       

  يومية  متحانات  -1
  شهرية  امتحانات  2

  فصلية امتحانات - 3

  ير تقار او  سمنرات  - 4
 البيتية  الواجبات  5-

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  مهني  بدافع ات بالواجب القيام 1 ج
   المشاكل بحل الجماعية  المشاركة 2 ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 - للتوضيح السبورة واستخدام التقديمي  العرض  بطريقة  للطلبة المحاضرات  1

  التوضيحية  االمثلة شرح 2
  المحاضرة  شرح في  الطلبة  مشاركة 3
  شة المناق محاضرة 4

 طرائق التقييم     

 ة فصلي امتحانات  شهرية،  امتحانات  ومية، ي امتحانات -1

 تية البي  والواجبات  وتقارير سمنرات  - 2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

  العملية  المشاكل في  الرياضية  المهارات  تطبيق 1 د
    العلمية الكتب  ءةوقرا باالطالع العلمي  التواصل 2 د 
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

مقدمة حول المواد  4, د3, د2,ج 2أ 3 1

الهندسة وطرق  

 تطويرها والمواصفات 

 العالمية 

محاضرات نظرية و  

 مناقشة 
كوزات و مشاركة طالب و  

 بيتيةواجبات 

 4, د3, د2,ج 2أ 3 2
تصنيف المواد الهندسية 

مواد مواد  ,كسبائك 

زجاج الزجاج .سيراميكية 

المواد ,السيراميكي 

البوليميرية  ,المتراكبة 

 وشيه الموصلة 

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 

المواد الناوية والمواد   3, د2, د2,ج 2أ 3 3

واد الصديقة  الذكية والم

 للبيئة

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 

 3, د2, د2,ج 2أ 3 4
تركيب المواد الصلبة 

 وانواع االواصر

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 

 4, د3, د2,ج 2أ 3 5
 الجدول الدوري 

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

شاركة طالب  كوزات و م

 و واجبات بيتية 

 4, د3, د2,ج 2أ 3 6
العالقة بين انواع االواصر 

 وخصائص المواد 

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 

 3, د2,ج2,أ  1أ 3 7
انواع التركيب البلوي  

 للمواد 

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 

 3, د2,ج2,أ  1أ 3 8
 شبيكة برافيز 

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 

المواد المختلفة بالصيغة    3, د2,ج2,أ  1أ 3 9

 التركيبة

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 

 3, د2,ج2,أ  1أ 3 10
 الكثافة النظرية للمواد 

 محاضرات نظرية و

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 

 4, د1, د1,ج 2أ 3 11
 معامالت ملير 

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 

12 and 

13 

 4, د1, د1,ج 2 3
الخصائص الميكانيكية  

 للمواد 

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 

14 and 

15 

 4, د1, د1,ج 2 3
الخصائص الفيزيائية 

للمواد: الخصائص  

الكهربائية والمغناطيسية 

والحرارية والخصائص  

 البصرية كثافة المواد 

محاضرات نظرية و 

 مناقشة

كوزات و مشاركة طالب  

 و واجبات بيتية 
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 البنية التحتية   .12

 The Science and Engineering of ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

Materials, Donald R. Askeland  4th 

Edition 2007. 
 

 Callister, Jr    7th Edition ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 علم المواد كل المصادر التي تخص 

 جميع المواقع التعليمية المتوفرة على منصة االنترنيت  قع االنترنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية, موا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 

 

 تقسيم الدرجات

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات  الدرجة  النشاط 

 االمتحان المركزي  %25 امتحان منتصف الفصل 

 الواجبات  %10 الفصل االول

حضور االمتحانات القصيرة  

 والواجبات 
15% 

ر المحاضرات وامتحانات بعد نهاية كل موضوع  حضو

 وواجبات 
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 وصف المقرر 

 MAE118 مبادىء هندسة االنتاج 

 

 

 جامعة الكوفة / كلية الهندسة  المؤسسة التعليمية 

 قسم هندسة المواد  القسم الجامعي / المركز 

 اسم / رمز المقرر 
 مبادى هندسة االنتاج     

Principles of engineering production/ME118 

 علوم في هندسة المواد   بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها 

 الحضور الفعلي في القاعة الدراسية أشكال الحضور المتاحة 

 النظام الفصلي    الفصل / السنة 

 ساعة دراسية  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية 

 2021/ 6/ 18 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر

  لمواد الهندسية المختلفةاتصنيف معرفة 

  فيزبائية والميكانيكية للمعادنالخواص المعرفة 

 المبادى االساسية لطرق تشكيل المعادن بالحالة السائلة)السباكة(  معرفة

  طرق السباكة المختلفةمعرفة 

 )الدرفلة ,الحدادة,البثق,السحب,والطرق االخرى(  المبادى االساسية لطرق تشكيل المعادنمعرفة 
 ,التجليخ,القشط,البرادة( تفريزتشغيل المعادن )الخراطة,المعرفة اساسيات 

 معرفة المبادى االساسية للحام المعادن

معرفة طرق اللحام المختلفة)لحام القوس الكهربائي,الغازي,لحام االحتكاك,الحام بالموجات الفوق الصوتية,لحام الليزر,لحام  

 الحزمة االلكترونية

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 والفهم   عرفةالم-أ

 التعرف على المواد الهندسسية كافة   -1أ   

      التعريف بالخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد الهندسية بواسطة االختبارات المختلفة  -2أ

 وصف مفصل لعملية انجماد المعادن  -3أ

لب الرملي وابعاد التعرف على طرق سباكة المعادن )السباكة الرملية(ومعرفة كيفية تصميم القا -4أ

 المغذي والمصب 

 التعرف بطرق السباكة المختلفة  -5أ

التعرف على عملية السباكة )بالقوالب المعدنية,القوالب الدائمة,سباكة الطرد المركزي,السباكة في جو   -6أ

 مفرغ 

معرفة طرق تشكيل المعادن بالحالة الصلبة)الدرفلة,البثق,الحدادة,السحب( ومعرفة تحليل قوى   -7أ

 الدرفلة ومعامل االحتكاك 

 معرفة طرق قطع المعادن)الخراطة والتفريز ,التجليخ, التثقيب وعمليات القطع االخرى(  -8أ

 معرفة بلى وعمرادوات القطع  -9أ

 معرفة طرق وصل المعادن  -10أ

  
 الخاصة بالموضوع   المهارات -ب 

 القابلية على التمييزما بين المواد الهندسية  - 1ب 

 تساب المقدرة على تصنيع منتج ما بالسباكة اك - 2ب 

 استخدام الطرق التشكيلية في تصنيع المنتجات  - 3ب 

 استخدام الطرق التشكيلية في تصنيع المنتجات   - 4ب 

 القابلية على تصنيع االجزاء المختلفة باستخدام طرق قطع المعادن - 5ب 

   القدرة على استخدام مكائن اللحام لوصل المعادن   -6ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 عرض الفيديوي ال , الورش الميكانيكية, المحاضرات النظرية

 طرائق التقييم       

 االختبارات العملية في المختبر , البيتية االختبارات التحريرية.  االختبارات الشفوية .الواجبات 

 التفكير  مهارات -ج

 ي المختبرات والمعامل ادارة عملية تشغيل االجهزة ف -1ج         

 االستخدام االمثل الدوات القطع والتي تحقق جودة السطح والدقة باالبعاد والكلفة االقل  -2ج

 استخدام التقنيات التصنيعية المالئمة التي يتم من خاللها تقليل الخسائر بفقدان الطاقة  -3ج

     لمالئمة لكل تطبيق تطوير القابلية الذهنية الستخدام الطريقة التصنيعية ا  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

للمعامل والمصانع   الزيارات الميدانية, كتابة التقارير, الصناعية  أسلوب حل المشكالت الورش الميكانيكية,

 والسفرات العلمية
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 طرائق التقييم     

 خالل المحاضرات المناقشات الحلقات الدراسية, االختبارات المفاجئة, التقارير الجماعية, 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة-د 

 القدرة على التعبير عن الراي وتقييم الذات  -1د 

 القدرة على البحث وتحصيل المعلومات وتوظيفها من اجل البحث العلمي  -2د 

 على افضل النتائج  العمل الجماعي او ضمن الفريق للحصول  -3د 

 القدرة على ادارة المعلومات التي يحصل عليها وتوظيفها بالشكل المناسب  -4د    

 القدرة على حل المشاكل التي تواجهه  -5د 
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 بنية المقرر  .10

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع

 1,ج1أ 4 1

Classification of engineering materials 

The physical and mechanical properties of metals 

Properties of metal and alloys 

 

االختبارات الشفوية   محاضرات نظرية

 والتحريرية

 1,ج2أ 4 2
The structure of metals and alloys 

Solidification mechanism of metal and alloys 

Types of alloys 

 ظرية,نمحاضرات 

 محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 3

Casting 

Sand casting 

Gates – risers –patterns-pattern allowances 

 

 ظرية,نمحاضرات 

 محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 3د, 5,ج3,ب1,ب3أ 4 4
Sand – characteristics 

Mould and core 

 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 5
Fluidity of molten metal 

 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 6
Solidification of metal casting 

 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 7
Solidification time-defect of sand casting 

 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات   Die casting 5,د3,ج5,ب1,ب3أ 4 8

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات   Centrifugal casting 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 9

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 5,د 5,ج2,ب3أ 4 10
Investment casting – other methods of casting . 
 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات   Cold and hot working 5,د 5,ج2,ب3أ 4 11

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,ضرات نظريةمحا  Rolling 4,د 4,ج3,ب3أ 4 12

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,محاضرات نظرية  Extrusion 4,د 4,ج3,ب3أ 4 13

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,محاضرات نظرية  Forging 4,د 4,ج3,ب3أ 4 14

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,محاضرات نظرية Drawing ( wire drawing- deep drawing) 2,د 2,ج4,ب3أ 4 15

 والتحريرية 

16 4 
د ,4ج ,3,ج4,ب4,6,7أ
 5,د 4د, 3

Measuring -gauge blocks  ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

17 4 

أ,  8,أ7,أ,6أ

  3د, 4ج,3,ج4,ب9أ
 5,د 4د,

Mechanical machining of metals, turning, 
 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

18 4 
, 3,ج4,ب 9أ,أ8,أ7,أ6أ

 5,د 4د , 3د,4ج

Types of turning machines, 
 

 مناقشة  ظرية,نمحاضرات 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

19 4 
, 3,ج4,ب 9أ,أ8,أ7,أ6أ

 5,د 4د , 3د,4ج

Lathe operations 

 
 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

20 4 
, 3,ج4,ب 9أ,أ8,أ7,أ6أ

 5,د 4د , 3د,4ج

Cutting - tool geometry 

 
 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

21 4 
, 3,ج4,ب 9أ,أ8,أ7,أ6أ

 5,د 4د , 3د,4ج

Cutting conditions, chip formation 

 
 مناقشة  ظرية,نمحاضرات 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

22 4 
, 3,ج4,ب 9أ,أ8,أ7,أ6أ

 5,د 4د , 3د,4ج

milling 
 

 مناقشة  ظرية,نمحاضرات 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

23 4 
, 3,ج4,ب 9أ,أ8,أ7,أ6أ

 5,د 4د , 3د,4ج

Grinding 
 

 مناقشة  ظرية,نات محاضر
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

24 4 
, 3,ج4,ب 9أ,أ8,أ7,أ6أ

 5,د 4د , 3د,4ج

Drilling 
 

 مناقشة  ظرية,نمحاضرات 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

25 4 
, 3,ج4,ب 9أ,أ8,أ7,أ6أ

 5,د 4د , 3د,4ج

Shaping 
 

 مناقشة  ظرية,نمحاضرات 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

 مناقشة  ظرية,نمحاضرات   ,Joint of metals, soldering 4,ج6ب,10أ 4 26
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 
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 وصف المقرر 

 CSE114 للهندسة الحاسوب علم

 

 

 

welding 

 45,ج6ب,10أ 4 27
Electric welding,  
 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 4,ج6ب,10أ 4 28
Gas welding,  

 

, محاضرات نظرية

محاضرات عملية 

 ,مناقشة 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 4,ج6ب,10أ 4 29
Resistance welding 

 

محاضرات نظرية, 

محاضرات عملية 

 ,مناقشة 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

االختبارات الشفوية   يةظرنمحاضرات  Ultrasonic welding, laser welding, electron beam      4,ج6ب,10أ 4 30

 والتحريرية 

 البنية التحتية   .11

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

1. Serope  Kalpakjian "Manufacturing engineering and technology"1995. 
2. W. Bolton,"Engineering materials technology",1998.     

3. J.A.S.Cheye, ”Introduction to manufacturing process” 

4. Amstead, ”Manufacturing processes”,1979. 

5. P.Groover ,”Fundamentals of modern manufacturing”2007. 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل  

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 

وعرض المستجدات ذات العالقة في مقرر المادةوعرض  (Seminar)اقامة الندوات المصغرة ما بين الطلبة 

 المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها. 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية (  

 التدريب الصيفي في المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العالقة.  -

 . عامل والمصانع الموجودة بالمحافظةارات الميدانية و السفرات العلمية إلى المالزي -

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  ن فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م 

 البرنامج. 
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 جامعة الكوفة / كلية الهندسة  المؤسسة التعليمية 

 قسم هندسة المواد  القسم الجامعي / المركز 

        CSE114 للهندسة الحاسوب  علم اسم / رمز المقرر 

 واد بكالوريوس علوم في هندسة الم البرامج التي يدخل فيها 

 الحضور الفعلي في القاعة الدراسية أشكال الحضور المتاحة 

    النظام الفصلي الفصل / السنة 

 ساعة دراسية  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية 

 2021/ 6/ 18 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر

   مفهوم علم الحاسوبمعرفة 

 اساسيات الحاسوب ومكوناتهمعرفة 

 ستخدام الحاسوبمعرفة مجاالت ا

 االنظمة العدديةمعرفة 

 طرق تحويالت االنظمة العدديةمعرفة 
 لغات الحاسوب معرفة 
  flowchartمعرفة 

 flowchartانواع ال معرفة 

 االنظمة المشروطة وغير المشروطةمعرفة 

 مفهوم الدوالمعرفة 

 مفهوم المصفوفات مع االمثلةمعرفة 

 المصفوفات االحادية معرفة 

 المصفوفات الثنائية معرفة 

 ( word , power point , excelاساسيات المايكروسوفت اوفس ) معرفة 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12



28 

 

28 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 والفهم   المعرفة-أ

 التعرف على أساسيات الحاسوب  -1أ   

 التعريف بمجاالت استخدام الحاسوب   -2أ

 اسوب وصف مفصل لكل مكونات الح -3أ

 التعريف باألنظمة العددية وكيفية التحويل بين االنظمة -4أ

 وانواعه  flowchartالتعريف بال  -5أ

 التعرف على الدوال  -6أ

 التعرف على المصفوفات وانواعها  -7أ

  ( word , power point , excelالتعرف على لغات الحاسوب وعلى اساسيات المايكروسوفت اوفس ) -8أ

 خاصة بالموضوع  ال المهارات -ب 

 االستخدام االمثل لمكونات الحاسوب  – 1ب 

 ايجاد الطرق االمثل في التحويل لألنظمة العددية - 2ب 

 flowchart استخدام انواع  - 3ب 

 االستخدام األمثل للدوال - 4ب 

 االختيار االمثل ألنواع المصفوفات  – 5ب 

 (  word , power point , excelاالستخدام االمثل للمايكروسوفت  اوفس )   -6ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المختبرية التدريبات  , مجموعات النقاش الصغيرة, المحاضرات النظرية

 طرائق التقييم       

 االختبارات العملية في المختبر , البيتية االختبارات التحريرية.  االختبارات الشفوية .الواجبات 

 التفكير  مهارات -ج

 ادارة عملية تشغيل اجهزة الحاسوب  -1ج         

 اختيار انسب الطرق في معرفة االنظمة العددية  -2ج

 تطوير التقنيات التي يتم من خاللها معرفة لغات الحاسوب  -3ج

 اقتراح الطرق الرياضية والبرمجية الستخدام الدوال والمصفوفات  -4ج   

      ( word , power point , excelلمايكروسوفت اوفس )تطوير القابلية الذهنية في كيفية استخدام ا -5ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 الزيارات الميدانية والسفرات العلمية, كتابة التقارير, الصناعية  أسلوب حل المشكالت 

 طرائق التقييم     

 حاضرات المناقشات خالل المالحلقات الدراسية, االختبارات المفاجئة, التقارير الجماعية, 
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 بنية المقرر  .13

األسب 

 وع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات 

االختبارات الشفوية   محاضرات نظرية Introduction / computers characteristics – generations 1,ج1أ 4 1

 والتحريرية

 Computers fields 1,ج2أ 4 2
 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 & Computers component and its function ( hardware 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 3

software ) 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات  The peripherals /how computers work 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 4

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات  Numerical systems 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 5

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 Transformations between numerical systems 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 6

 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 Transformations between numerical systems 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 7

 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات  Programming languages 5,د3,ج5,ب1,ب3أ 4 8

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات  Flow chart 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 9

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,ناضرات مح Algorithms 5,د5,ج2,ب3أ 4 10

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات  Entering to basic language 5,د5,ج2,ب3أ 4 11

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,محاضرات نظرية Components to basic language 4,د4,ج3,ب3أ 4 12

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,محاضرات نظرية Constant and variables in basic 4,د4,ج3,ب3أ 4 13

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,محاضرات نظرية . Mathematical and logical expression /sequence 4,د4,ج3,ب3أ 4 14

 رية والتحري

االختبارات الشفوية   ظريةنمحاضرات  . Review 1,2,3,د8أ 4 30

 والتحريرية 

 البنية التحتية   .14

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

1- Gary Willoughby, PureBasic - A Beginner’s Guide To 

Computer Programming 2006.  

2- Computer Fundamental, 6L for CST/NST 1A Michaelmas 

2010 MWF @ 10, Arts School “A”. 

3- Hemanta Baral ,Computer Fundamental, 63 Broadway, 

Stratford, London E15 4BQ. 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل  

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 
 ( Seminarالطلبة ) اقامة الندوات المصغرة ما بين

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية (  

 التدريب الصيفي في المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العالقة. -

الزيارات الميدانية و السفرات العلمية إلى المشاريع و المحطات ذات  -

 . ل المواد الهندسيةتشكيالعالقة بمقرر 
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 وصف المقرر 

 MAE313 تقليدي  هندسية  تشغيل مواد 

 

 جامعة الكوفة / كلية الهندسة  المؤسسة التعليمية 

 قسم هندسة المواد  القسم الجامعي / المركز 

  MAE313 تقليدي  هندسية  تشغيل مواد  اسم / رمز المقرر 

 بكالوريوس علوم في هندسة المواد  البرامج التي يدخل فيها 

 دراسيةالحضور الفعلي في القاعة ال أشكال الحضور المتاحة 

   الفصليالنظام  الفصل / السنة 

 ساعة دراسية  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية 

 2021/ 6/ 18 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر

 التعرف على الطرق التقليدية لتشغيل المواد الهندسية. 

 الية قطع المعادن  التعرف على 

 لمعادن  التعرف على المواد المستخدمة في ادوات قطع ا

 التعرف على قابلية تشغيل المعادن 

 التعرف على انواع البلى الحاصل في ادوات القطع

 على كيفية تحديد عمر االداة التعرف

 ( Abrasive machiningالتعرف على طرق تشغيل المعادن )

 التعرف على الطرق التقليدية والطرق المتقدمة لتشغيل المواد الهندسية.

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

صف  المتاحة. والبد من الربط بينها وبين والتعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 م وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعل .15
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 والفهم   المعرفة-أ

 التعرف على طرق التشغيل التقليدية   -1أ   

      فهم الية قطع المعادن  -2أ

 وصف مفصل لجميع القوى المتولدة اثناء القطع  -3أ

 التعرف على قابلية التشغيل للمواد الهندسية  -4أ

 رجات الحرارةالتعرف على انواع البلى وطرق حساب د  -5أ

 التعرف على العوامل الموثرة على تكوين النحاتة  -6أ

 التعرف على طرق التشغيل بفعل الدقائق السيراميكية   -7أ

 التعرف على طرق التشغيل الالتقليدية   -8أ

  
 الخاصة بالموضوع   المهارات -ب 

 القابلية على تصنيع االجزاء المختلفة باستخدام طرق قطع المعادن - 1ب 

 معرفة بلى وعمرادوات القطع - 2ب 

 معرفة توزيع درجات الحرارة في الشغلة والرايش واداة القطع - 3ب 

 معرفة المواد المستخدمة في ادوات القطع - 4ب 

 استخدام الطرق الالتقليدية في تصنيع االجزاء الخواص المثلى    - 5ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المختبرية التدريبات  , ت النقاش الصغيرةمجموعا, المحاضرات النظرية

 طرائق التقييم       

 االختبارات العملية في المختبر , البيتية االختبارات التحريرية.  االختبارات الشفوية .الواجبات 

 التفكير  مهارات -ج

 ادارة عملية تشغيل االجهزة في المختبرات والمعامل  -1ج         

 وات القطع والتي تحقق جودة السطح والدقة باالبعاد والكلفة االقل االستخدام االمثل الد  -2ج

 استخدام التقنيات التصنيعية المالئمة التي يتم من خاللها تشغيل المعادن الصلدة والهشة  -3ج

     تطوير القابلية الذهنية الستخدام الطريقة التصنيعية المالئمة لكل تطبيق   -4ج   

 علم  طرائق التعليم والت    

 الزيارات الميدانية والسفرات العلمية, كتابة التقارير, الصناعية  أسلوب حل المشكالت 

 طرائق التقييم     

 المناقشات خالل المحاضرات الحلقات الدراسية, االختبارات المفاجئة, التقارير الجماعية, 

 . الشخصي(توظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية ال )المهارات والمنقولة  المهارات العامة-د 

 القدرة على التعبير عن الراي وتقييم الذات  -1د 

 القدرة على البحث وتحصيل المعلومات وتوظيفها من اجل البحث العلمي  -2د 

 العمل الجماعي او ضمن الفريق للحصول على افضل النتائج   -3د 

 كل المناسب القدرة على ادارة المعلومات التي يحصل عليها وتوظيفها بالش -4د    

 القدرة على حل المشاكل التي تواجهه  -5د 
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 بنية المقرر  .16

األسب 

 وع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات 

 1,ج1,ب3,أ2,أ1أ 3 1
Fundamental of Machining 

 
 محاضرات نظرية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

2 

3 

 1,ج1,ب3,أ2,أ1أ
Mechanics of cutting 

 

محاضرات نظرية,  

 محاضرات عملية  

االختبارات الشفوية  

والتحريرية  

 والعملية 

3 

3 

 3,د3,ج 3أ

Cutting force and power 

 

محاضرات نظرية,  

محاضرات عملية  

 ,مناقشة 

االختبارات الشفوية  

والتحريرية  

 والعملية 

4 

3 

 5,د4,ب3,ب5أ

Temperatures in cutting 

 

محاضرات نظرية,  

محاضرات عملية  

 ,مناقشة 

االختبارات الشفوية  

والتحريرية  

 والعملية 

5 

3 

 5,د2,ج3,ب5أ

Tool life :wear and failure 

 

محاضرات نظرية,  

محاضرات عملية  

 ,مناقشة 

االختبارات الشفوية  

والتحريرية  

 والعملية 

6 

3 

 3,د5,ج3,ب1,ب3أ

Surface finish and integrity 

 

محاضرات نظرية,  

محاضرات عملية  

 ,مناقشة 

االختبارات الشفوية  

والتحريرية  

 والعملية 

7 

3 

 5,د4,د2ج

Machinability 

 

محاضرات نظرية,  

محاضرات عملية  

 ,مناقشة 

االختبارات الشفوية  

والتحريرية  

 والعملية 

8 

3 

 5,د 4, د2,ج 4ب 2ب

Cutting-Tool materials   ,محاضرات نظرية

  محاضرات عملية

 ,مناقشة 

االختبارات الشفوية  

والتحريرية  

 والعملية 

9 

3 

 5,د 4, د2,ج 4ب 2ب

High speed steels 

 Cast-cobalt alloys 

 Carbides 

 

محاضرات نظرية,  

محاضرات عملية  

 ,مناقشة 

االختبارات الشفوية  

والتحريرية  

 والعملية 

10 

 

 

 5,د 4, د2,ج 4ب 2ب 3

Coated tools 

 Alumina-based ceramics 

 Cubic boron nitride 

 

 

محاضرات نظرية,  

محاضرات عملية  

 ,مناقشة 

االختبارات الشفوية  

والتحريرية  

 والعملية 

11 

 

3 
 5,د 4, د2,ج 4ب 2ب

Silicon-nitride –based ceramics 

 Diamond 

 Whisker-reinforced tool materials 

 

محاضرات نظرية,  

محاضرات عملية  

 ,مناقشة 

  االختبارات الشفوية

والتحريرية  

 والعملية 

12 

3 

 4,د4,ج3,ب3أ

Cutting fluids 

 

 

محاضرات نظرية,  

 مناقشة 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية  

13 

3 

 4,د1,ج2ب

Tools costs and reconditioning of tools 

 Cutting fluids 

 

محاضرات نظرية,  

 مناقشة 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية  

14 

 

 4,د1,ج1,ب1أ 3

Turning and hole making 

  Lathe and lathe operations 

 

محاضرات نظرية,  

 مناقشة 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية  

15 
محاضرات نظرية,   The turning process 4,د1,ج1,ب1أ 3

 مناقشة 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية  
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 البنية التحتية   .17

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 تب المقررك ▪
 أخرى      ▪

1. Serope  Kalpakjian "Manufacturing engineering and technology"1995.   
2. W. Bolton,"Engineering materials technology",1998.     

3. J.A.S.Cheye, ”Introduction to manufacturing process” 

4. Amstead, ”Manufacturing processes”,1979. 

5. Richard A.Wysk, ”Modern Manufacturing Process”,,1989. 

6. P.Groover ,”Fundamentals of modern manufacturing”2007. 

   

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل  

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 
 ( Seminarاقامة الندوات المصغرة ما بين الطلبة )

مل على الخدمات االجتماعية ) وتش

سبيل المثال محاضرات الضيوف  

والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية (  

 التدريب الصيفي في المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العالقة. -

 . المعامل الصناعيةالزيارات الميدانية و السفرات العلمية إلى المشاريع و -
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 وصف المقرر 

 MAE317 تآكل  هندسة

 
 

 
 

 المؤسسة التعليمية 
 جامعة الكوفة / كلية الهندسة 

 / المركز علمي القسم ال
 قسم هندسة المواد 

 اسم / رمز المقرر 
 MAE317هندسة التأكل/

 أشكال الحضور المتاحة 
 الحضور الفعلي للقاعات الدراسية 

 الفصل / السنة 
 فصلي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية 
60 

 وصف تاريخ إعداد هذا ال
18-6-2021 

 

 أهداف المقرر

 وصف انواع التأكل المختلفة على المعادن وسبائكه في الماء والهواء -1

 شرح لماذا التأكل يحدث في البيئة المحيطة -2

 فهم ميكانيكية التأكل و تكسير البوليمرات وتأكل السيراميك وتأثير مختلف العوامل البيئية لهذه العملية -3

 قة بين الباسفتي وخواص طبقتها و وصف كيف يتفاعل االوكسجين وتأثير االمالح على سطح المعدن شر ح العال-4

 وصف االستقطاب الكهروكيميائي لعملية التنشيط والتركيز و وصف كيف تؤثر على تيار وجهد التأكل للمعادن والسبائك  -5

 تعلم الطالب على حساب معدل التأكل في المحاليل  -6

 

 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررال ات خرج .14



35 

 

35 

 

 

 هداف المعرفية األ -أ
 وصف انواع التأكل المختلفة على المعادن وسبائكه في الماء والهواء القدرة على   -1أ

 شرح لماذا التأكل يحدث في البيئة المحيطة القدرة على - 2أ

السيراميك وتأثير مختلف العوامل البيئية لهذه العملية  حللالتأكل و تكسير البوليمرات وت فهم ميكانيكية القدرة على  -3أ  

شر ح العالقة بين الباسفتي وخواص طبقتها و وصف كيف يتفاعل االوكسجين وتأثير االمالح على سطح المعدن القدرة على  -4أ  

د التأكل  للمعادن  وصف االستقطاب الكهروكيميائي لعملية التنشيط والتركيز و وصف كيف تؤثر على تيار وجهالقدرة على  -5أ

 والسبائك 
القدرة على تعلم الطالب على حساب معدل التأكل في المحاليل-6أ  

 
 

 مقرر. الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف -ب 

 فهم اسباب تأكل المعادن وتكسير البوليمرات وتحلل المواد السيراميك– 1ب 

 حمايتها فهم عملية تكوين الباسفتي على سطح المعادن وسبائكهاوكيفية– 2ب 

 حساب معدالت التأكل– 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 واستخدام السبورة للتوضيح   التقديمياعطاء محاضرات للطلبة بطريقة العرض  -ا

 شرح االمثلة التوضيحية   -2

 مشاركة الطلبة في شرح المحاضرة -3

 محاضرة المناقشة  -4

 
 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية   -

 امتحانات شهرية   -2

 امتحانات فصلية  -3

 سمنرات او تقارير  -4

 الواجبات البيتية    -5
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 القيام بالواجبات بدافع مهني   -1ج

 المشاركة الجماعية بحل المشاكل -2ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 واستخدام السبورة للتوضيح    التقديميالمحاضرات للطلبة بطريقة العرض  -1

 شرح االمثلة التوضيحية  -2

 مشاركة الطلبة في شرح المحاضرة -3

 محاضرة المناقشة  -4

 السفرات العلمية -5
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 طرائق التقييم     

 

 امتحانات يومية، امتحانات شهرية، امتحانات فصلية  -1

 سمنرات وتقارير والواجبات البيتية  -2

 بنية المقرر  .15

 االول ي الفصل الدراس
 

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,  Introduction – Electro chemical consideration 3,د1,ج1أ 4 1

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة , محاضرات نظرية Corrosion Rates 3,د1,ج1أ 4 2

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,  Passivity , Environmental Effects 2,د 2,ج1,ب2أ 4 3

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,  Forms of Corrosion - Uniform Corrosion 2,د 2,ج1,ب2أ 4 4

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,  Galvanic Corrosion 2,د 2,ج1,ب2أ 4 5

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,  Crevice Corrosion , Pitting 2,د 2,ج1,ب2أ 4 6

 والتحريرية 

فوية  االختبارات الش  مناقشة محاضرات نظرية,  Intergranular Corrosion 2,د 2,ج1,ب2أ 4 7

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,   Selective Leaching 2,د 2,ج1,ب2أ 4 8

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,  Erosion Corrosion , Stress Corrosion 2,د1,د2,ج3,ب5أ,4أ 4 9

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة ات نظرية, محاضر Oxidation 2,د1,د2,ج3,ب5أ,4أ 8 10

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,  11

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,   Corrosion of ceramic Materials 2,د 1,د 2,ج2,ب3أ 4 12

 والتحريرية 

ية  االختبارات الشفو مناقشة محاضرات نظرية,  13

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,   Degradation of Polymers 2,د 1,د 2,ج2,ب3أ 8 14

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,  15

 والتحريرية 

 البنية التحتية   -12

 M.G.Fontana & N.D. Green,Corrosion Engineering,Mc-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

Graw-Hill, NY, 2000 
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 وصف المقرر 

 MAE415 سطوح  هندسة

 المؤسسة التعليمية 
 جامعة الكوفة / كلية الهندسة 

 / المركز علمي القسم ال
 قسم هندسة المواد

 اسم / رمز المقرر 
  MAE415هندسة االسطح /

 أشكال الحضور المتاحة 
 قاعات الدراسية الحضور الفعلي لل

 الفصل / السنة 
 فصلي  

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية 
45 

 تاريخ إعداد هذا الوصف 
18-6-2021 

 

 أهداف المقرر

 وصف انواع هندسة السطوح -1

 شرح أوساط انتقال الكتلة  -2

 فهم تقنيات هندسة السطوح و المقارنة بينها من حيث المميزات و العيوب و التطبيقات  -3

 العالقة بين الحدود الفاصلة و البلى شر ح -4

 وصف التاكلو البلى التي تم معاملتها سطحيا  -5

 تعلم الطالب الى االجهادات الحرارية -6

 تعرف الطالب على حدوث كسر و عيوب المواد السيراميكية -7

 William D. Callister, Jr. and David G. Rethwisch materials science-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

and engineeringAn Introduction, 8th ed.John Wiley & Sons, Inc. 2010 

2- David E.J. Talbot, James D.R. Talbot.Corrosion Science and 

Technology. 3rd Ed. 2018. 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 (   المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 لتأكل هندسة االكل المصادر التي تخص 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

.... 
 ,Elseiver, Springerهنا من ضمدور النشر العالمية جميع المواقع العلمية و

SAGE,Nature, ACS and Taylor Frances 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .16
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 هداف المعرفية  األ -أ

 ا المختلفة على المعادن وسبائكه هندسة االسطحوصف انواع  قدرة على ال  -1أ

 يتم التعامل مع سطوح المعادن و المواد المختلفة شرح لماذا القدرة على - 2أ

الفرق بين طرق هندسة االسطح و المقارنة بين تلك الطرق فهم القدرة على  -3أ  

زاتها و عيوبها و تطبيقاتها فهم كل طريقة من طرق هندسة االسطح و مميالقدرة على  -4أ  

تقنيات طريقة الترسيب بالبخار الفيزيائي وصف القدرة على  -5أ  

 معرفة الحدود الفاصلة الهندسية و البلى القدرة على   -6أ

 القدرة على معرفة التاكلو البلى للمواد المعاملة سطحيا -7أ

 القدرة على معرفة االجهادات الحرارية   -8أ

 لكسر و العيوب في المواد السيراميكية القدرة على وصف ا  -9أ

 

 مقرر. الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف -ب 

 وصف انواع هندسة االسطح المختلفة على المعادن وسبائكها   – 1ب 

 وصف تقنيات طريقة الترسيب بالبخار الفيزيائي – 2ب 

 معرفة التاكلو البلى للمواد المعاملة سطحيا – 3ب 

 
 تعلم  طرائق التعليم وال     

 

 واستخدام السبورة للتوضيح   التقديمياعطاء محاضرات للطلبة بطريقة العرض  -ا

 شرح االمثلة التوضيحية   -2

 مشاركة الطلبة في شرح المحاضرة -3

 محاضرة المناقشة  -4

 
 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية   -

 امتحانات شهرية   -2

 امتحانات فصلية  -3

 ر سمنرات او تقاري -4

 الواجبات البيتية    -5
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 القيام بالواجبات بدافع مهني   -1ج

 المشاركة الجماعية بحل المشاكل -2ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 واستخدام السبورة للتوضيح    التقديميالمحاضرات للطلبة بطريقة العرض  -1

 شرح االمثلة التوضيحية  -2

 ركة الطلبة في شرح المحاضرةمشا -3

 محاضرة المناقشة  -4

 السفرات العلمية -5
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 MAE426زراعة االسنان/ 

 المؤسسة التعليمية 
 جامعة الكوفة / كلية الهندسة 

 / المركز علمي القسم ال
 ة الموادقسم هندس

 اسم / رمز المقرر 
 MAE426زراعة االسنان/

 "حالياً" تعليم الكتروني عن بعد بسبب جائحة كورونا  أشكال الحضور المتاحة 

 "سابقاً " حضور فعلي في القاعات الدراسية 

 الفصل / السنة 
 نصف فصلي  

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية 
30 

 تاريخ إعداد هذا الوصف 
17-6-2021 

 طرائق التقييم     

 

 امتحانات يومية، امتحانات شهرية، امتحانات فصلية  -1

 سمنراتوتقارير والواجبات البيتية  -2
 . الشخصي(والتطور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف   )المهارات المنقولة التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 القدرة على حل المشاكل في حقل العمل   -1د 

 تطبيق المهارات الرياضية في المشاكل العملية  -2د 

 التواصل العلمي باالطالع وقراءة الكتب العلمية  -3د 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات الجمخر .17

 المعرفية  هداف األ -أ

 فهم الخلفية التاريخية لالندماج العظمي.  -1أ

إثبات معرفتهم بأنواع االندماج العظمي وآليته.- 2أ  

. إثبات معرفتهم بالمواد المتوافقة مع الحياة المستخدمة في تصنيع زراعة األسنان -3أ  

. تكوين العظامإثبات معرفتهم ب  -4أ  

فهم العوامل الرئيسية المسؤولة عن نجاح زراعة األسنان.  -5أ  
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 مقرر. الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف –ب 

 فهم الفرق بين انواع الزرعات واختيار االفضل منها – 1ب 

 فهم عملية وآلية اعادة بناءعظم الفك – 2ب 

 م الفك العوامل المؤثرة في نجاح عملية اعادة تأهيل عظفهم – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 واستخدام السبورة للتوضيح   التقديمياعطاء محاضرات للطلبة بطريقة العرض  -ا

 شرح االمثلة التوضيحية   -2

 مشاركة الطلبة في شرح المحاضرة -3

 محاضرة المناقشة  -4

 ذ تقديم الطلبة سمنار وحسب مواضيع رئيسية وفرعية تحدد من قبل االستا -5

 
 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية   -

 امتحانات شهرية   -2

 امتحانات فصلية  -3

 سمنرات او تقارير  -4

 الواجبات البيتية    -5
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 القيام بالواجبات بدافع مهني   -1ج

 المشاركة الجماعية بحل المشاكل -2ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 واستخدام السبورة للتوضيح    التقديميالمحاضرات للطلبة بطريقة العرض  -1

 شرح االمثلة التوضيحية  -2

 مشاركة الطلبة في شرح المحاضرة -3

 محاضرة المناقشة  -4

 السفرات العلمية -5

 

 
 طرائق التقييم     

 

 امتحانات يومية، امتحانات شهرية، امتحانات فصلية  -1

 الواجبات البيتية سمنرات وتقارير و -2



41 

 

41 

 

 

 

 

 البنية التحتية   -12

 Misch CE. Contemporary implant dentistry, 3rd edition, Mosby .1 .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

Elsevier publication, St Louis, 2008, pp:27, 70, 621. 

 Hobkirk JA, Watson RM, Searson LJ. Introducing dental implants, 1st .2 ادر(   ـ المراجع الرئيسية )المص2

edition, Churchill Livingstone, London, 2003 pp:3 – 18 . 
3. Misch CE et al. Implant Success, Survival, and Failure: The 

International Congress of Oral Implantologists (ICOI) Pisa Consensus 

Conference. Implant Dent. 2008; 17: 5–15 . 
4. Masuda T, Yliheikkilä PK, Felton DA, Cooper LF. Generalizations 

Regarding the Process and Phenomenon of Osseointegration. Part I. In 

Vivo Studies. Int J Oral Maxillofac Implants 1998; 13: 17–29. 
5. Esposito M, Hirsch JM, Lekholm U, Thomsen P, Biological factors 

contributing to failures of osseointegrated oral implants (I). Success 

criteria and epidemiology. Eur J Oral Sci 1998; 106: 527–551 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 القدرة على حل المشاكل في حقل العمل   -1د 

 تطبيق المهارات الرياضية في المشاكل العملية  -2د 

 التواصل العلمي باالطالع وقراءة الكتب العلمية  -3د 

 

 بنية المقرر  .18

 االول الفصل الدراسي 
 

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

Definition of implant 3,د1,ج1أ 4 1 -   Introduction and 

Historical background about the osseointegration 
تبارات الشفوية  االخ مناقشة محاضرات نظرية, 

 والتحريرية 

Types of dental implant 3,د1,ج1أ 4 2 - Implant components  ,االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,  Implant components 2,د 2,ج1,ب2أ 4 3

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية,  Classifications of Dental Implant 2,د 2,ج1,ب3أ 4 4

 والتحريرية 

Composition of bone 2,د 2,ج1,ب4أ 4 5 -  Bone modeling -  Bone-

implant Interface 

االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية, 

 والتحريرية 

 Key factors responsible for successful 2,د 2,ج1,ب5أ 4 6

osseointegration 
االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية, 

 والتحريرية 

 Key factors responsible for successful 2,د 2,ج1,ب5أ 4 7

osseointegration 
االختبارات الشفوية   مناقشة محاضرات نظرية, 

 والتحريرية 

 Key factors responsible for successful 2,د 2,ج1,ب5أ 4 8

osseointegration 

محاضرات  

 مناقشة ,نظرية
االختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية 
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  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 (   رير ,.... المجالت العلمية , التقا) 
 المواد الطبيةهندسة كل المصادر التي تخص 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

.... 
 ,Elseiver, Springerمن ضمهنا دور النشر العالمية جميع المواقع العلمية و

SAGE,Nature, ACS and Taylor Frances 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

 

 

 I MAE416 المواد  واختيار  تصميم

 وصف المقرر 

 

 الكوفة / كلية الهندسة  جامعة المؤسسة التعليمية 

 قسم هندسة المواد  القسم الجامعي / المركز 

 اسم / رمز المقرر 
 I MAE416 المواد   واختيار  تصميم

                                  

 بكالوريوس علوم في هندسة المواد  البرامج التي يدخل فيها 

 الحضور الفعلي في القاعة الدراسية أشكال الحضور المتاحة 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



43 

 

43 

 

 

   2021-2020الفصل الدراسي الثاني /العام الدراسي  الفصل / السنة 

 ساعة دراسية  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية 

 2021/ 6/ 18 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر

 اختيار المواد الهندسية عند التصميممعرفة طرق  

   Chartsباستخدام  الخواص الميكانيكية وغيرها لكل المواد الهندسية معرفة 

 برامج الحاسوب  الخواص الميكانيكية وغيرها لكل المواد الهندسية  باستخداممعرفة 

   عند اختيار المواد الهندسية معرفة التحليل الرياضي 

  التصميم الميكانيكي أساسياتمعرفة 
  محددات المتانة عند التصميممعرفة 
 عند التصميم الكسرمحددات معرفة 

 عند التصميم   االحتكاك والبلىمحددات ة معرف 

 عند التصميم الخواص الحراريةمحددات معرفة 

 عند التصميم الكلفةمحددات معرفة 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .18

 والفهم   المعرفة-أ

 التعرف على العالقة بين خواص المواد الهندسية واختيارها عند التصميم  -1أ   

 التعريف بالخواص األساسية للمواد الهندسية    -2أ

 وصف مفصل لعملية اختيار المواد الهندسية   -3أ

 التعريف باالسس المطلوبة  إلتمام الحسابات الهندسية الختيار المواد الهندسية    -4أ

 التعريف بالخواص األساسية مثل المتانة والمقاومة والكسر واالحتكاك والبلى والكالل والزحف -5أ

 وعالقتها بالتصميم 

 التعرف على الخواص الحرارية وخواص التأكسد والتآكل  خالل تصميم المبادالت الحرارية -6أ

التعرف على كيفية تحديد مقدار الضغط المسلط  والمطلوب لتصميم أوعية الضغط في المراجل   -7أ

 البخارية 

 ك  التعرف على كيفية تحديد الحسابات المطلوبة لتصميم السبرن -8أ

  
 الخاصة بالموضوع   المهارات -ب 

 اختيار المادة الهندسية المناسبة عند التصميم من اجل أداء الوظيفة المطلوبة منها   - 1ب 

 إيجاد الطرق التي تزيد من تحسين خواص المواد الهندسية  - 2ب 

المادة الهندسية  استخدام الطرق التحليلية والتي تعطي الحلول الرياضية الدقيقة لمسائل اختيار  - 3ب 

 المناسبة عند التصميم 

 تصميم ريش التوربين  – 4ب 

 تصميم أوعية الضغط – 5ب 

   تصميم المبادالت الحرارية   -6ب 
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 تصميم السبرنك  -7ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المختبرية التدريبات  , مجموعات النقاش الصغيرة, المحاضرات النظرية

 طرائق التقييم       

 االختبارات العملية في المختبر , البيتية الختبارات التحريرية.  االختبارات الشفوية .الواجبات ا

 التفكير  مهارات -ج

 ربط عمليات اختيار المواد الهندسية بالخواص الميكانيكية وغيرها باإلضافة إلى الكلفة -1ج         

 د الهندسية وتقليل الكلفة تطوير التقنيات التي يتم من خاللها تحسين خواص الموا -2ج

اقتراح الطرق الرياضية والبرمجية إليجاد الخواص المطلوبة من اجل اختيار المواد الهندسية عند   -3ج   

 التصميم 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 الزيارات الميدانية والسفرات العلمية, كتابة التقارير, الصناعية  أسلوب حل المشكالت 

 تقييم  طرائق ال   

 المناقشات خالل المحاضرات الحلقات الدراسية, االختبارات المفاجئة, التقارير الجماعية, 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة-د 

 القدرة على التعبير عن الراي وتقييم الذات  -1د 

 علومات وتوظيفها من اجل البحث العلمي القدرة على البحث وتحصيل الم -2د 

 العمل الجماعي او ضمن الفريق للحصول على افضل النتائج   -3د 

 القدرة على ادارة المعلومات التي يحصل عليها وتوظيفها بالشكل المناسب  -4د    

 القدرة على حل المشاكل التي تواجهه  -5د 
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 بنية المقرر  .19
 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع  المطلوبة مخرجات التعلم الساعات  األسبوع

االختبارات الشفوية   محاضرات نظرية Design – Limited Properties 1,ج1أ 4 1

 والتحريرية

 Materials Property chart 1,ج2أ 4 2
 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 العمليةوالتحريرية و

 ظرية,نمحاضرات  Process – Property interaction 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 3

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 Computer  aided  information management for 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 4

materials & Processes 

 ظرية,نمحاضرات 

 ة ,مناقش محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات  Cost & Available forms of materials 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 5

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات  Matching  Materials  to  design 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 6

 ناقشة ,ممحاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات  The design  Process 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 7

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات  Stiffness – Limited Design 5,د3,ج5,ب1,ب3أ 4 8

 ,مناقشة محاضرات عملية 
الشفوية  االختبارات 

 والتحريرية والعملية

 Case study  1: Material Selection for beam of minimum 3,د5,ج3,ب1,ب3أ 4 9

weight and abeam of minimum cost 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 ظرية,نمحاضرات  Case study  2: Material Selection for car – body Panel 5,د2,ب3أ 4 10

 ,مناقشة محاضرات عملية 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

 Case study  3: Material Selection for the mirror for  a 5,د2,ب3أ 4 11

big telescope 

 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 عمليةوالتحريرية وال

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,محاضرات نظرية Strength – Limited Design 4,د3,ج3,ب3أ 4 12

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,محاضرات نظرية Case study  :Material  Selection for Springs 4,د3,ج7,ب8أ 4 13

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,محاضرات نظرية Fracture – limited design 4,د3,ج3,ب3أ 4 14

 والتحريرية 

االختبارات الشفوية   مناقشة  ,محاضرات نظرية Case study  1: Material Selection for Pressure Vessel 2,د2,ج5,ب7أ 4 15

 والتحريرية 

16 4 
,ج 5,ب4,ب4,6,7أ

 5,د4,د2,د3,ج2

Case study  2: Material Selection for Stratham steam 

pumping engine 
 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

17 4 
,ج 5,ب4,ب4,6,7أ

 5,د4,د2,د3,ج2

Case study  3: Material Selection for gas turbine blades  ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 لتحريرية والعمليةوا

18 4 
,ج 5,ب4,ب4,6,7أ

 5,د4,د2,د3,ج2

Design  to  Corrosion resistance 
 مناقشة  ظرية,نمحاضرات 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

19 4 
,ج 5,ب4,ب4,6,7أ

 5,د4,د2,د3,ج2

Case study  : Material Selection for a nuclear waste 

container 
 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة ت عملية محاضرا

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

20 4 
,ج 5,ب4,ب4,6,7أ

 5,د4,د2,د3,ج2

Design  to  exploit thermal properties  ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

21 4 
,ج 5,ب4,ب4,6,7أ

 5,د4,د2,د3,ج2

Case study  : Material Selection for boiler 
 مناقشة  ظرية,نمحاضرات 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

22 4 
,ج 5,ب4,ب4,6,7أ

 5,د4,د2,د3,ج2

Design & Selection materials to manage friction & 

wear  مناقشة  ظرية,نمحاضرات 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

23 4 
,د 1,د2,ج5,ب5,أ2أ

5 
Case study  : Material Selection for Bearings 

 مناقشة  ظرية,نمحاضرات 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

24 4 
,د 1,د2,ج5,ب5,أ2أ

5 
Design  to  electrical properties 

 مناقشة  ظرية,نمحاضرات 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

25 4 
,د 1,د2,ج5,ب5,أ2أ

5 
Case study  : Material Selection for electronic package 

casing  مناقشة  ظرية,نمحاضرات 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

26 4 
,د 1,د2,ج5,ب5,أ2أ

5 
Design of  Microstructure   

 مناقشة  ظرية,نمحاضرات 
االختبارات الشفوية  

 والتحريرية 

27 4 
,ج 6,ب5,ب4,6,7أ

 5,د4,د2,3

Case study  : Material Selection for tennis rackets  ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

28 4 
,ج 6,ب5,ب4,6,7أ

 5,د4,د 2,3

Case study  : Material Selection for Fizz / drink bottle  ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

29 4 
,ج 6,ب5,ب4,6,7أ

 5,د4,د2,3

Case study  : Material Selection for Artificial Hip 

Joints 
 ظرية,نمحاضرات 

 ,مناقشة محاضرات عملية 

االختبارات الشفوية  

 والتحريرية والعملية

االختبارات الشفوية   ظريةنمحاضرات  Design – Limited Properties 1,2,3,د8أ 4 30

 والتحريرية 
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 البنية التحتية   .20

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

1 – M.F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, 4th 

edition, 2011. 

2 - M.F. Ashby, and D. Johnson Materials & Design, 2002. 

3 – Schaffer,  Sexena , Antolovich , Sanders, Warner , The Science 

& Design Engineering Materials , Mc GrawHill , 2001 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل  

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 
 ( Seminarاقامة الندوات المصغرة ما بين الطلبة )

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

اضرات الضيوف  سبيل المثال مح

والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية (  

 التدريب الصيفي في المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العالقة. -

ذات  المعاملالزيارات الميدانية و السفرات العلمية إلى المشاريع و  -

 .تصميم واختيار الموادالعالقة بمقرر 

 


