
 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 عة ديالى  جام المؤسسة التعليمية  .1

 كلية الهندسة  القسم الجامعي / المركز   .2

  كلية الهندسة  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس هندسة   اسم الشهادة النهائية  .4

 مقررات  النظام الدراسي   .5

 ال يوجد برنامج اعتماد   المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 ال توجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/10/2022 وصف تاريخ إعداد ال .8

 الى:   كلية الهندسة:  يهدف البرنامج االكاديمي في   أهداف البرنامج األكاديمي .9

 هندسة.البناء الطالب علميا وتأهيله للعمل في مجال تقنيات  ✓

 بناء وإعداد الطالب نفسيا ليقوم بدوره كمهندس يعتمد عليه في هذا المجال . ✓

الحصول على المقاعد  المطلوبة    وهندسين اخرين لفرص العمل   بناء طلبة قادرين على التنافس مع م  ✓

 في اكمال دراسات عليا.

قابلية التقديم الختبارات خارجية من قبل هيئات محليةأو أقليمية أو عالمية لغرض اكمال الدراسة او  ✓

 التعيين. 

 ذا المجال.حث الطالب على اإلبداع والتفكير في مشاريع التخصص ومواكبة التطور الحاصل في ه ✓

تزويد الطلبة بمهارات علمية وعملية ومهارات ذاتية  تمكنه من حل المشاكل العملية والتعامل معها  ✓

 بمفاهيم علمية .
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  البرنامج المطلوبة مخرجات  .10

  االهداف المعرفية-أ

 العامة .  ادنعلوم هندسة المواد والمع مفاهيم  أفهام وتعليم الطالب  -1أ

  . علوم هندسة المعادن والمواد الهندسيةمجاالت تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -2أ

 افهام الطالب انواع المواد الهندسية بشكل عام وهندسة المعادن الحديدية والغير حديدية بشكل خاص -3أ

 .  علوم هندسة المعادنالعملي في حقل , كذلك تمكن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطار 

المخططات االتزان الطوري لمعظم السبائك تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -4أ

 .  الصناعية

على    -5أ والفهم  المعرفة  على  الحصول  من  الطلبة  سبيكة تمكين  الطوري الي  االتزان  مخطط  انشاء 

  . صناعية هندسية

م المواد الهندسية بشكل عام وهندسة المعادن بشكل خاص خاصة السبائك علافهام الطالب اسس  -6أ

  .  المعدنية والالمعدنية

   ألهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجا–ب 

مواضيع  –  1ب   المعادن  العلم  شرح  وهندسة  على  مواد  التاكيد  مع  بالموضوع  المختصين  قبل  من 

 لتعلم .كأساس للفهم وا مخططات االتزان الطورياستخدام 

 .  االتزان الطوري للسبائك المعدنية بأنظمةتزودهم بمهارات حل المشاكل العملية المتعلقة   – 2ب 

  . علم المواد وهندسة المعادن والسبائك   يتم عرض مواضيع– 3ب 

 . المعادن الحديدية والالحديديةالتركيز على مواضيع  يتم – 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم   -طريقة المحاضرة  ✓

 السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية.

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

 اون بين الطالب.التعليم عن طريق التع ✓

 التعليم باستخدام الوسائل االلكترونية.   ✓

 التعليم عن طريق العصف الذهني بين الطالب.  ✓

 التعليم باستخدام التدريبات العملية. ✓

 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية .  ✓

 درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب . ✓

 وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم.  ✓

 . امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي ✓

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المرتبطة باالطار الهندسي  -1ج         

المتعلقة المواد وهندسة المعادن وبعلم تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع  المرتبطة  -2ج

 باالطار الهندسي. 

 حليل في المواضيع المتعلقة بحل المشكالت العملية .تمكين الطلبة من التفكير والت .-3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 ي بين الطالب. التعليم عن طريق العصف الذهن ✓

 التعليم عن طريق التعاون بين الطالب والمناقشة.  ✓

 ونية.  الوسائل االلكتر التعليم باستخدام ✓

 . وتقارير دورية  اعطاء الطلبة واجبات بيتية التعليم باستخدام التدريبات العملية. ✓

 طرائق التقييم     
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 التخطيط للتطور الشخصي  .11

وسم  بتقارير  ومطالبتهم  معهم  نقاشية  حلقات  اقامة  طريق  عن  الطلبة  شخصيات  لتطوير  التخطيط  نرات  ييتم 

 دورية وعلى مدار المراحل االربعة ولمختلف المواضيع  لتنمية التطور الشخصي لديهم  

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .12

 قبول مركزي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .13

 . موقع الكلية  ✓

 . وني والبريد االلكتروني للقسمالموقع االلكتر  ✓

 

 امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية .  ✓

 ين الطالب .درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة ب  ✓

 وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم.  ✓

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي  ✓
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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

السنة /  

 المستوى
رمز 

 المقرر 
 اسم المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري 

 ية  االهداف المعرف 

  

  االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالموضوع 

 

االهداف الوجدانية  

 والقيمية 

  ةالتأهيليوالمهارات العامة 

 المنقولة

المهارات األخرى المتعلقة   )

بقابلية التوظيف والتطور  

 (الشخصي

أ

1 
 4أ 3أ 2أ

 ب 7ا 6أ 5أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ب

5 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 √ √ √ √ √ √ √    √ √ √    √ √ √ √ أساسي المعادن هندسة MAE205    الثالثة 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر 

 

 كلية الهندسة  \جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية  .1

 القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز  .2

       Engineering Metallurgy –MAE205 اسم / رمز المقرر  .3

 القسم  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 مقررات  الفصل / السنة  .6

الساعات الدراسية  عدد  .7

 )الكلي(
 ساعة  15 

 22/10/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

موضوع  المعادن  علم  يهدف  فكرة  الى    هندسة  الدراسية  السنه  الطالب خالل  ماهية  تعلم  علم  عن  اسس 

والمعدنية الهندسية  المواد  انواع  الى  باالضافة  الهندسي  وخ  المواد  تصنيعها  وطرق  واصها  وتصنيفها 

طرق   الى  اضافة  المواد   تصنيفاالساسية  والمعدنية  هذه  والبايولوجية   الهندسية  الهندسية  والتطبيقات 

 .المعدنية للمواد 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقرر مخرجات  .10

  االهداف المعرفية  -أ
والمبادئ  لمواد المعدنية الهندسية واماهية المواد   يتعلم الطالب خالل السنه الدراسية فكرة عن -1أ

 . هندسة المعادن والمواد الرئيسية لعلم 

والفرق بينهما ومميزات كل  الهندسية والمعادن الحديدية والالحديديةتصنيفات المواد   تعلم وفهم -2أ

 تصنيف  

مخططات االتزان الطوري للمعادن الحديدية والالحديدية ومميزات كل نوع من انواع  تعلم وفهم  -3أ 

 .  ططات المخ

 .المعدنيةخواص المواد تعلم وفهم  -4أ

 . لعلمية والهندسية للمواد المعدنية الحديدية والالحديديةالتعرف على التطبيقات ا -5أ

 الخاصة بالموضوع   االهداف المهاراتية  -ب 

 . واالختالف بينهم بتصنيفات المواد الهندسية والمعادن الحديدية والالحديديةااللمام – 1ب 

 . البنى البلورية للمواد الهندسية والمواد المعدنيةبمختلف لمام اال-2ج

 . بخصائص مخططات االتزان الطوري للسباىك والمعادنااللمام -3ج

   .تطبيقات العملية للمواد المعدنية الحديدية والالحديديةبال االلمام   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 .طريقة المحاضرة ✓
 .طريقة المناقشة ✓

 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية .  ✓

 درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب . ✓

 وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم.  ✓

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي  ✓

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

الهندسية والمعادن الحديدية  التعرف على ماهية المواد بأهمية حث الطالب على التفكير  -1ج

   .والالحديدية

 . مواد المعدنية الحديدية والالحديديةعلى انواع الرف التعاهمية ب حث الطالب على التفكير-2ج

 .  بناء مخططات االتزان الطوري للمعادن والسبائكطرق حث الطالب على التفكير -3ج

  .لتطبيقات العملية للسبائك المعدنية الحديدية والالحديديةاحث الطالب على التفكير في    -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 . رات تفصيلية  نظريةيقوم التدريسي بالقاء محاض  ✓
تعزز طريقة التعلم   مماهندسة المعادن والمواد لعلم االلمام بالمفاهيم االساسية  يقوم التدريسي ✓

 والتعليم. 
 .التطبيقات العلميةو  المعدنية الحديدية والالحديديةالمواد لى اهم يقوم التدريسي بتعريف الطلبة ع ✓

 طرائق التقييم     

 ملية وعلمية . امتحانات يومية باسئلة ع ✓

 درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب . ✓

 وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم.  ✓

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي  ✓
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ة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق ةالتأهيلي المهارات  العامة و -د 

.) 

 .   علم هندسة المعادن تمكين الطلبة من كتابة التقارير حول المواضيع الخاصة بمادة -1د 

 .  تمكين الطلبة من ربط النظريات بالواقع العملي-2د 

 تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية او دولية.-3د 

 مكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر لما بعد التخرج.ت-4د          
 أقامة سمينرات خاصة للطالب لغرض التطوير الذاتي لشخصياتهم . -5د  

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

ع انوايوضح التدريسي 

البنى البلورية للمواد  

مع   الهندسية والمعدنية

 الترابط مابين ذراتها  

Types of materials 

Structure of Materials: 

:  

1.1 Atomic structure 

and the elements   

1.2 Bonding between 

atoms and 

molecules 

1.3 Crystalline 

Structure 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

power point 

حانات يومية امت

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 2 الثاني

التعرف على المبادئ  

عملية التجمد للمعادن  

 والسبائك الصناعية

 

Solidification: 

2.1 Introduction 

2.2 Nucleation: 

Homogenous and 

Heterogeneous 

Nucleation 

2.3 Growth 

2.4 Influence of 

solidification 

condition on 

structure curve  

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 الثالث

 

 

2 
 

 

التعرف على عمليات 

تجمد المعدن النقي 

 والسبيكة

 

3.1 Solidification of 

pure metals 

3.2 Solidification of 

Alloys 

3.3 Solid/Liquid Interfaces  

 

محاضرات 

بشكل   معروضة

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 الرابع 

 

 

2 

التعرف على انواع 

النمو البلوري وتكوين 

   بنية الصبات والسبائك

 

4.1 Continuous 

Growth:  

4.2 Lateral Growth 

4.3 Growth of crystals in liquid 

metal and formation of grain 

structure 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري
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 الخامس

 

 

2 
انواع على التعرف 

العيوب في المواد 

 البلورية 

Crystalline 

imperfections 

5.1 point defects 

5.2 line defects  

5.3 planar defects  

5.4 volume defects 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

تحانات يومية ام

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 السادس 

 

 

2 

عيوب على التعرف 

 الصبات والمسبوكات 

Defect of cast Metals: 

6.1Grain Structure of 

Ingot  

6.2 Grain Structure of 

Casting  

6.3. Shrinkage Effect  

6.4 Segregation in 

Ingot  

6.5 Segregation in Casting 

 

 

 محاضرات

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 السابع

 

 

2 
على انواع التعرف 

 المحاليل الجامدة 

10.1  Solid Solution 

alloys 

10.2  factors affecting 

solid solubility 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 الثامن 

 

االنتشار في الحالة   2

الصلبة واالذابة في  

 الحالة الصلبة 

10.3  solid state 

diffusion 

10.4  Solubility in the solid 

state  

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 التاسع

 

2 

مقدمة عن مخططات  

 االتزان الحراري  

 

Thermal Equilibrium 

diagram: 

7.1 Introduction 

7.2 Definitions 

7.3  Cooling Curves 

 

  

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 العاشر 

 

2 
 وكيفية بناءه 

التعرف عن كيفية بناء  

مخططات االتزان 

 الطوري للسبائك الثنائية

 

 

 7.4 Equilibrium 

and metastable 

state  

7.4 phase diagram 
 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 عشر االحد 

 

مخططات االتزان  2

 للسبائك الثنائيةالطوري 

Thermal Equilibrium 

diagram of binary alloys 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

مية امتحانات يو

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 الثاني عشر

 

 

2 

تفسير مخططات  

نوع االتزان الطوري 

المحلول الجامد ونوع 

 اليوتكتك الثنائية 

 

8.1  Binary phase 

diagram 

8.2  Binary Isomorphs 

System  

8.3 Binary Eutectic system 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

ملية  +تجارب ع

+امتحانات  

 شهري
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الثالث  

 عشر

 

2 
تفسير مخططات  

 االتزان الطوري وكيفية

9.1 Interpretation of 

phase diagram 

9.2 The Inver level 

rule  

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

  الرابع 

 عشر

 

2 
تتطور البنية المجهرية 

 ثنائية للسبائك ال

9.3 Development of 

Microstructure in 

binary alloys 

9.4  Mechanical properties 

of binary alloys 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 الخامس 

 عشر

 

2 
مخططات االتزان ذات  

    االذابة الجزئية

11.1 Partial solubility in 
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