
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 دايل :    اجلامعة     
 اهلندسة :   املعهد  /ةالكلي     
 هندسة المواد :       القسم العلمي     
 10/2022/ 20اتريخ ملء امللف :      

 
 :   التوقيع                                  :                                      وقيعالت     
                    :   املعاون العلمي   سم ا                     مزهر حممد طهأ.م.د.     :   رئيس القسم  سما    

                                                        :   تاريخال                                                                :   لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     

                   التاريخ           
 التوقيع      

                                                                                              
          لعميد مصادقة السيد ا                                                                                                       

 



  
 1الصفحة  

 
  

 
       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 ربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن ال

 

 جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

 هندسة المواد  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 مواد بكلوريوس هندسة  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 ؛هندسة المواد أهداف الجامعة ضمن حقل  انجاز ( 1)

 ؛  هندسة المواد ( يعطي  تعليم صحيح في أساسيات 2)

القطاع لمشاكل في لللحّل، مستند على الهندسة والمبادئ العلمية، الضروريين المهارات والثقة  تطوير ( 3)

 ؛ التي هندسة المواد تعد العنصر االساسي لها  االخرى لصناعات الصناعي واال

 ؛عاليةقدرة بم خريجين االستمرار في ايجاد ( 4)

   المهندسين .نقابة بتوفير تعليم متوافق مع احتياجات سوق العمل مرتبط ( 5)
يزّود البرنامج الفرص للطالب لتطوير وعرض المعرفة والفهم، نوعيات، مهارات وخواص أخرى في  

 -:التالية  االت جالم

 -المعرفة والفهم:  -1
هندسة المواد )معادن وسيراميك وبوليمرات وكذلك  الحقائق الضرورية ومفاهيم ومبادئ ونظريات  -أ

 التي تواجه المهندس في اتخاذ القرار الصحيح.، وفهم القيود المواد المركبة(
 الرياضيات االساسية والعلوم والتقنيات  -ب 
 افكار و مفاهيم االدارة.  -ت 



  
 2الصفحة  

 
  

 -فهم:وعي و -2
 اخالقيات واحترافية للمهنة.  -أ

 تأثيرالفعاليات  الهندسية  على المجتمع والحضارة.  -ب 
 التوافق مع القضايا المستقبلية. -ت 

 -القدرات الثقافية: -3
 . التي قد تكون محددة بظروف معلومة او مجهولةحل المشاكل الصناعية  -أ

 ى المزيد من البيانات. تحليل ومناقشة البيانات المتوفرة او اجراء تجارب معينة للحصول عل -ب 
 تصميم الوحدات والعمليات واجراء التحسينات الالزمة. -ت 
 القدرة على تطبيق تقنيات جديدة. -ث 
امتالك نظرة شمولية لمشاكل الهندسة الصناعية واالخذ باالعتبار الكلفة واالمان والنوعية   -ج

 والتاثيرات البيئية والقدرة على تقييم المخاطر وادارتها. 
 -ية:المهارات العمل -4

 استخدام تقنيات واجهزة متعددة مع برامجيات متعلقة باالختصاص.  -أ
 استخدام االجهزة المختبرية اليجاد البيانات. -ب 
 تطوير وتوفير بيئة عمل امنة. -ت 

 -المهارات القابلة للنقل: -5
 تطبيق المهارات الرياضية في المشاكل العملية. -أ

 مهارات في التواصل شفهيا وتحريريا.  -ب 
 والتواصل بصورة فاعلة. استخدام المعلومات  -ت 
 السيطرة على الوقت والموارد.  -ث 
 العمل ضمن فريق واحد.  -ج
 ان يكون مبدع خاصة في التصاميم. -ح
 عملي في تحليل المشاكل -خ
 استخالص المعلومات من المصادر المنشورة.  -د 
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  االهداف المعرفية  -أ
 هندسة المواد الحقائق الضرورية ومفاهيم ومبادئ ونظريات    -1أ

 التي تواجه المهندس في اتخاذ القرار الصحيح فهم القيود    -2أ

 الرياضيات االساسية والعلوم  -3أ
 التقنيات المستخدمة-4أ
 افكار ومفاهيم االدارة  -5أ
 -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 يات واحترافية للمهنة.اخالق - 1ب 

 تأثيرالفعاليات  الهندسية  على المجتمع والحضارة. - 2ب 

 التوافق مع القضايا المستقبلية.        - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم   -رة اضمحطريقة ال ✓

 السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية.

 يتم مشاركة الطلبة خالل المحاضرة بحل بعض المشاكل العملية. -طريقة المناقشة  ✓

 اون بين الطالب.التعليم عن طريق التع ✓

 ة.  نيرو التعليم باستخدام الوسائل االلكت ✓

 التعليم عن طريق العصف الذهني بين الطالب.  ✓

 التعليم باستخدام التدريبات العملية.

 

 
 طرائق التقييم       

 

 و التقارير و الواجبات المنزلية و االلتزام بوقت المحاضرةاالمتحانات اليومية و الشهرية 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . حل المشاكل الصناعية التي قد تكون محددة بظروف معلومة او مجهولة  -1ج    

 تحليل ومناقشة البيانات المتوفرة او اجراء تجارب معينة للحصول على المزيد من البيانات.  -2ج

 صميم الوحدات والعمليات واجراء التحسينات الالزمة.ت  -3ج

 القدرة على تطبيق تقنيات جديدة و امتالك نظرة شمولية لمشاكل الهندسة الصناعية واالخذ    -4ج         

 باالعتبار الكلفة واالمان والنوعية والتاثيرات البيئية والقدرة على تقييم المخاطر وادارتها.               
 رائق التعليم والتعلم  ط    

 

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم   -رة اضمحطريقة ال ✓

 السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية.

 يتم مشاركة الطلبة خالل المحاضرة بحل بعض المشاكل العملية. -طريقة المناقشة  ✓

 اون بين الطالب.التعليم عن طريق التع ✓
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 ة.  نيرو التعليم باستخدام الوسائل االلكت ✓

 التعليم عن طريق العصف الذهني بين الطالب.  ✓

 التعليم باستخدام التدريبات العملية.

 
 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات اليومية و الشهرية و التقارير و الواجبات المنزلية و االلتزام بوقت المحاضرة

 

 
 

 

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي(. المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بق-د 

 تطبيق المهارات الرياضية في المشاكل العملية   -1د 

 مهارات في التواصل شفهيا وتحريريا واستخدام المعلومات والتواصل بصورة فاعلة.  -2د 

 السيطرة على الوقت والموارد والعمل ضمن فريق واحد  -3د          

 في تحليل المشاكل و استخالص المعلومات من المصادر  المقدرة على التصميم و عملي  -4د          
 المنشورة.               

 طرائق التعليم والتعلم          

 

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم   -رة اضمحطريقة ال ✓

 السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية.
 يتم مشاركة الطلبة خالل المحاضرة بحل بعض المشاكل العملية. -طريقة المناقشة  ✓

 

 

 
 طرائق التقييم           

 

 بنية البرنامج   .1

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     ي نظر     

 ME. Corrosion Engineering 3 1 الثالثة 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .2

 
 
 
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .4
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 قيمية وال
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 ME. Corrosion الرابعة
Engineering 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

 هندسة المواد     / المركز علمي القسم ال .2

 .Corrosion Engineering/ ME اسم / رمز المقرر  .3

  أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي الفصل / السنة  .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 10/2022/ 20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

علم من العلوم التكنلوجيه الذي يهتم بدراسه الماده ومحيطها الخارجي )المحيط  
االكال( والعالقه المتبادله بينهما من تاثيرات فيزيائيه وكيميائيه والتي تسبب    

و التركيب وتؤدي لتلفه وتغير مواصفاته من حيث  التغيرات الحاصله للمعدن ا
مقاومته الكيميائيه والميكانيكيه وحتى الجماليه ويتسبب التاكل في خسائر ماديه 

 عاليه وقد يؤدي لحوادث غير متوقعه  

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 ت التاكل التعريف بنظريا .1
 ثرموديناميك التاكل  .2
 نظريات االستقطاب الكهربائي .3
 السيطرة على التاكل  .4

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 قياس معدالت التاكل  .1
 التعرف على انواع التاكل و طرق السيطرة عليه  .2

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات. -1

 .power pointتقديم شرائح  -2
 عداد تقارير.جمع بيانات وا -3
 مناقشات  -4

 
 طرائق التقييم       

 امتحانات فجائية. -1
 امتحانات شهرية.  -2
 تقارير  -3
 واجبات منزلية  -4
 امتحان نهائي.  -5
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تحديد معدالت التاكل القدرة على   -1ج

 حساب كميات موانع التاكل و الحماية الكاثودية القدرة على تحديد  -2ج

 . لى الحل في حاالت مختلفة من الظروف من درجة حرارة و ضغطالقدرة ع -3ج

 التاكل و اسبابه القدرة على تحديد نوع   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات. -1

 .power pointتقديم شرائح  -2
 جمع بيانات واعداد تقارير. -3
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 مناقشات  -4
 تقارير فردية وظمن مجاميع وكذلك اعداد عروض توضيحية.  -5
 يانات باستخدام الحاسبة تحليل الب  -6

 
 طرائق التقييم     

 
 . غيرمعلنة امتحانات  -1
 امتحانات شهرية.  -2
 امتحان نهائي.  -3

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

 استخدام مصادر مختلفة للمعلومات. -1د 

 النجاز تصميم معين العمل ضمن فريق واحد  -2د 

 المقدرة على التصميم و عملي في تحليل المشاكل و استخالص المعلومات من المصادر.     -3د          

  حساب طاقة التنشيط وتحديد الرتب للتفاعالت من البيانات العملية.   -4د          
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 بنية المقرر  .11

اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

 تعريف التاكل  -1 8 1-2
 خاليا التاكل -2
 االنود و الكاثود  -3
 طرق السيطرة على التاكل  -4
 امثلة منوعة -5

محاضرات  مقدمة

وشرائح تقديمية 

 وتقارير 

امتحانات غير  

معلنة وتقييم  

ذاتي خالل  

 المحاضرة 

 الطاقة الحرة و عالقتها بالتاكل -1 8 3-4
 معادلة نيرنيست  -2
 جهد التاكل -3
 امثلة منوعة -4

محاضرات  ديناميك التاكل

وشرائح تقديمية 

 وتقارير 

امتحانات غير  

معلنة وتقييم  

ذاتي خالل  

 المحاضرة 

 تعريف االستقطاب  -1 4 5
 انواع االستقطاب  -2
 معدالت التاكل  -3
 طرق قياس معدالت التاكل  -4
 امثلة منوعة -5

محاضرات  االستقطاب 

وشرائح تقديمية 

 وتقارير 

امتحانات غير  

لنة وتقييم  مع

ذاتي خالل  

 المحاضرة 

 مقدمة -1 12 6-8
 مناطق الحماية الذاتية -2
 نظريات الحماية الذاتية -3
 امثلة منوعة -4

 الحماية الذاتية  
PASSIVITY  

 

محاضرات 

وشرائح تقديمية 

 وتقارير 

امتحانات غير  

معلنة وتقييم  

ذاتي خالل  

 المحاضرة 

 مقدمة -1 8 9-10
 تاثير درجة الحرارة  -2
 تاثير تركيز الوسط  -3
 تاثير سرعة الوسط -4
 تاثير الزمن -5
 امثلة منوعة -6

 

العوامل الموثرة 

 على التاكل 
محاضرات 

وشرائح تقديمية 

 وتقارير 

امتحانات غير  

معلنة وتقييم  

ذاتي خالل  

 المحاضرة 

 مقدمة -1 12 11-13
 خاليا الوقود -2
 الطالء الكهربائي  -3
 امثلة منوعة -4

تطبيقات الكيمياء  

 الكهربائية 

محاضرات 

وشرائح تقديمية 

 تقارير و

امتحانات غير  

معلنة وتقييم  

ذاتي خالل  

 المحاضرة 

 مقدمة -1 8 14-15
 H2Sالتاكل بسبب  -2
 CO2التاكل بسبب  -3
 امثلة منوعة -4

التاكل في  

 الصناعة النفطية
محاضرات 

وشرائح تقديمية 

 وتقارير 

امتحانات غير  

معلنة وتقييم  

ذاتي خالل  

 المحاضرة 
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 البنية التحتية   .12

 R. Winston Revie, Herbert H. Uhlig, CORROSION AND .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
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                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
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 منظومات الحماية الكاثودية اضافة فصل يتعلق بتصميم  
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