
 

 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

,    حديدية بشكل خاص  م وهندسة المعادن الحديدية والالافهام الطالب انواع المواد الهندسية بشكل عا -3أ

 . علوم هندسة المعادنعملي في حقل كذلك تمكن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطار ال

لمعظم السبائك ولمخططات االتزان الطوري  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

المواد الهندسية بشكل عام وهندسة المعادن بشكل خاص خاصة السبائك علم افهام الطالب اسس  -6أ

  .  المعدنية والالمعدنية

   ألهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجا–ب 

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

 علم .كأساس للفهم والت 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   -محاضرة طريقة ال ✓

 السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية.

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

 اون بين الطالب.التعليم عن طريق التع ✓

 رونية.  التعليم باستخدام الوسائل االلكت ✓

 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. 

 يل في المواضيع المتعلقة بحل المشكالت العملية .تمكين الطلبة من التفكير والتحل  .-3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 ي بين الطالب. التعليم عن طريق العصف الذهن ✓

 التعليم عن طريق التعاون بين الطالب والمناقشة.  ✓

 ونية.  لكترالوسائل اال 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 

 رية وعلى مدار المراحل االربعة ولمختلف المواضيع  لتنمية التطور الشخصي لديهم  دو

 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  ✓

 . ي والبريد االلكتروني للقسمالموقع االلكترون  ✓

 

 امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية .  ✓

 الطالب . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين ✓

 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 

   االهداف المعرفية

  

  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 II معادنهندسة ال MAE205    الثانية
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر 

 

 كلية الهندسة  \جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية  .1

 القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز  .2

        Engineering Metallurgy II –MAE205 اسم / رمز المقرر  .3

 القسم  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 مقررات  الفصل / السنة  .6

عدد الساعات الدراسية  .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 

الهندسي والمعدنية  ةالمواد  الهندسية  المواد  انواع  الى  تصنيعه  باالضافة  وطرق  وخواصها  وتصنيفها  ا 

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  ة والمواد المعدنية الهندسيماهية 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 

 .  المخططات 

 .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 االلمام -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.  ✓

 لية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي امتحانات فص ✓

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

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

   .والالحديدية

 . ية الحديدية والالحديديةعلى انواع المواد المعدنرف 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      

 .طريقة المحاضرة ✓
 .طريقة المناقشة ✓

 طرائق التقييم     

 علمية . امتحانات يومية باسئلة عملية و ✓

 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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  رلية التوظيف والتطوة بقابالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلق ةالتأهيلي المهارات  العامة و -د 

 (. الشخصي

 .   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 

 طلبة من التطوير الذاتي المستمر لما بعد التخرج.تمكين ال-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

انواع يوضح التدريسي 

ار الصلبة في  االطو

مخطط اتزان الطوري 

لنظام حديد كاربون مع  

  التفاعالت المهمة فيه

1. Iron-carbon phase 

diagram  

1.1.  Solid phases in Fe-

Fe3C 

1.2. Invariant Reaction in 

Fe-Fe3C  

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

power point 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 2 الثاني

على مخطط  التعرف

االتزان الطوري لنظام  

حديد كاربون والتبريد  

البطئ للفوالذ الكاربوني 

 البسيط

1.3. Carbon steel phase 

diagram 

1.4 Slow cooling of plain 

carbon steel 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 الثالث

 

 

2 
 

 

الحديدية الفوالذ السبائك 

 وحديد الزهر 

2. Ferrous alloys: 

2.1 Steel and Iron alloys 

 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 الرابع 

 

 

2 

التعرف على سبائك 

الفوالذ الكاربوني  

 البسيط

2.2 plain carbon steel alloys 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 الخامس

 

 

2 

انواع على التعرف 

سبائك الفوالذ واهم  

  تطبيقاتها الصناعية

3. Types of alloys steel 

and its application  

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 السادس 

 

 

2 

انواع  علىعرف الت

الفوالذ السبائكي  

المنخفظ والعالي 

 السبائكية 

3.1 Low alloy steel 

3.2 High alloy steel  

 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 السابع

 

 

2 

تصنيف الفوالذ  

الكاربوني البسيط واهم  

تطبيقاته باالضافة الى  

رية بنيته المجه

 وخصائصه الميكانيكية

4.1 Classification of 

plain carbon steel and 

uses                                                  

 4.2  Microstructure of 

carbon steel 

 4.3  Mechanical 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

ب عملية  +تجار

+امتحانات  

 شهري
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 .البنية التحتية 12

 :  الكتب المقررة المطلوبة -1

 
ادة ال يوجد كتب مقررة للم  

 المراجع الرئيسية ) المصادر( -2

مكتبة الكلية للحصول على المصادر االضافية  للمناهج  ✓

 الدراسية.

االطالع على المواقع االلكترونية العلمية لالطالع على   ✓

 .المادة المستجدات الحديثة في 

properties of carbon 

steel 

 

 الثامن 

 

2 
تصنيف حديد الزهر 

 وانواعه  

5. Classification of cast 

iron 

 5.1  Gray iron 

 5.2   White iron 

 5.5 Alloy Cast - Iron   

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 التاسع

 

حديد الزهر الطروق  2

 كرويوال

6.3  Malleable Iron 

 6.4 Spheroidal Iron 

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 العاشر 

 

2 

التعرف على تاثير 

عناصر السبك المضافة  

 لحديد الزهر  

 

7. Effect of some element 

(manganese, Silicon, 

phosphourst) add to cast 

iron 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 عشر االحد 

 

2 

التعرف على طرق  

انتاج حديد الزهر 

الطروق وتطبيقاته  

 الصناعية 

8. The production of 

malleable cast iron and 

its application  

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

مية امتحانات يو

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 الثاني عشر

 

 

2 

التعرف على طرق  

انتاج حديد الزهر 

الكروي وتطبيقاته  

 الصناعية 

9. The production of 

spheroidal cast iron its 

application 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

الثالث  

 عشر

 

2 
معامالت الحرارية ال

 -للمعادن الحديديةك

التلدين, المعادلة,  

التقسية, والمراجعة 

 الحرارية 

10. Heat treatment of 

steel: 

10.1 Annealing 

10.2 Normalizing 

10.3 Hardening 

10.4 Tempering 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

  الرابع 

 عشر

 

 -المعادن الالحديدية: 2

 النحاس وسبائكه, 

 االلمنيوم وسبائكه

11. Nonferrous metals: 

11.1 Copper and its alloys 

11.2 Aluminum and its 

alloys  

 

محاضرات 

معروضة بشكل  

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

+امتحانات  

 شهري

 الخامس 

 عشر

 

2 
 الرصاص وسبائكه,

 ر وسبائكه,القصدي

 والتيتانيوم وسبائكه 

11.3 Lead and Its alloys  

11.4 Tin and Its alloys 

11.5 Titanium and Its 

alloys  
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معروضة بشكل  

PowerPoint 
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الكتب والمراجع التي يوصى بها   -ا

 )المجالت العلمية ,التقارير,.......( 

• Foundations of Materials and Engineering, William 

F. Smith and Javad Hashemi 

• Materials and Processes in Manufacturing by E.P 

Degarmo 

• Process and Materials of Manufacturing by Lindberg 

 

  المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت   -ب 

 


