
  دبلوم الدراسات العلیا  قرراتالمحتوى العلمي لم

  خواص الخرسانة ٥٠٠همو 

طـرق  -خـواص الخرسـانة المتصـلدة  -خـواص الخرسـانة الطازجـة  -ائیة و الطبیعیـة یاإلضافات الكیم
  .سلوك الخرسانة تحت األحمال الدینامیكیة  -حساب معایر المرونة للخرسانة 

  الخرسانات الخاصة ٥٠١همو 

الخرسانة الخفیفة  -خرسانة األلیاف  -الخرسانة ذاتیة الدمك  - الخرسانة عالیة المقاومة  -مقدمة 
  الخرسانة البولیمریة  -

  مواد وطرق اإلصالح والتقویة ٥٠٢همو 

ممیزات واستخدامات خرسانة  - سمنتیة المسلحة باأللیاف ممیزات واستخدامات المونة األ -مقدمة 
  . طرق اإلصالح والتقویة  -أنواع المواد البولیمریة المستخدمة في إصالح المنشات  - األلیاف 

 عزل وحمایة المنشآت ٥٠٣همو 

 مــواد العــزل الصــوتى -مــواد العــزل الحــرارى واختباراتهــا -مــواد العــزل الكیمیــائى واختباراتهــا –مقدمــة 
 طـرق اجـراء العـزل الصـوتى -طـرق عـزل المنشـآت حراریـا -طرق عزل المنشآت كیمیائیا -واختباراتها

.  

  المواد الهندسیة المتقدمة ٥٠٤همو 

   .تطبیقات  –السبائك الفائقة  -الخزفیات  –البولیمرات  –مقدمة 

  ضبط الجودة والمواصفات القیاسیة ٥٠٥همو 

مبادئ  - خرائط التحكم للمتغیرات  -حصاء ادئ اإلبم -أسالیب تحسین الجودة  -مقدمة 
 .قیاسات الجودة الشاملة  - ة وتوكید الجودة بمراق -الوثوقیة  –االحتماالت 

  تحلیل االنهیارات للمواد الهندسیة ٥٠٦همو 

 -الشروخ فى الخرسانة المتصلدة  - الشروخ فى الخرسانة اللدنة  -أسباب اإلنهیارات  -مقدمة 
  .مدى خطورة الشروخ  -الشروخ  سریانالتحكم فى 



 مبادئ المیتالورجیا الفیزیائیة ٥٠٧همو 

الصـلب الكربـوني  -آلیات زیادة مقاومـة الفلـزات وسـبائكها   -البناء الداخلي و خواص المواد الهندسیة 
لتطبیقـــات درجــات الحـــرارة  الســبائك -الزهـــر  الحدیــد - أالغیـــر قابــل للصـــد الصــلب -العـــدة  صــلب -

ـــة العال ـــوم -و ســـبائكه  النحـــاس -ی ـــا المســـاحیق  -التجمـــد  –و ســـبائكه  االلومنی عملیـــات  -میتالورجی
 . التآكل للفلزات و سبائكه -اللحام 

  تآكل الفلزات و السبائك ٥٠٨همو 

أســس الــدینامیكا الحراریــة  -اإلجهــاد والتآكــل  -معــدل التآكــل  -لمــاذا یحــدث التآكــل  -مفهــوم التآكــل 
الخالیــا الجامــدة  -كیفیــة توصــیل الفــیلم  -معــدالت التأكســد  -درجــات الحــرارة العالیــة التآكــل عنــد  -

  .تفاعالت التآكل كمصدر للطاقة  -إیقاف التآكل عند درجات الحرارة العالیة  -االلیكترولیتیه 

  

  

 قسم هندسة المواد

 الدینامیكا الحراریة المیتالورجیة ٥٠٩همو 

المنظومـة الغیـر متجانسـة  –المنظومـة المتجانسـة  –المنظومـة ( یـة خواص منظومـة الـدینامیكا الحرار   
الـدینامیكا الحراریـة للعملیـات المعكوســة ( القـانون األول للـدینامیكا الحراریـة   -) المنظومـة المعزولـة –
 –العملیـــات التلقائیـــة ( القـــانون الثـــاني للـــدینامیكا الحراریـــة  -) الســـعة الحراریـــة  -التحـــول الحـــراري –

ــدینامیكا الحراریــة  -) المحتــوى الحــراري الحــر –اقــة الحــرة الط ــدینامیكا الحراریــة  -القــانون الثالــث لل ال
  ) .قوانین هنرى و راؤلت –قانون األطوار  –المحالیل المنتظمة  –المحالیل المخففة ( للمحالیل 

  الكیمیاء الكهربیة ٥١٠همو 

ــــاء  ــــى  -التحلیــــل بالكهرب ــــة  طبیعــــة -التوصــــیل االلكترولیت ــــل المتأین ــــرودى  -المحالی  -الجهــــد االلكت
 -التحــات ومنعــه  -الطـرق االلكترولیتیــة للتحالیــل الكیمیائیـة  -األقطـاب الغیــر قابلـة للعكــس والخالیــا 

ــــــاج  -اإلنتــــــاج االلكترولیتــــــى للكیمیائیــــــات  -الطــــــالء بالكهربــــــاء و  المیتالورجیــــــا االلكترولیتیــــــه  اإلنت
 خالیا الوقود – البطاریات: االلكترولیتى للطاقة



  حمایة المواد من التآكل ٥١١همو 

التغلیف بالمواد العضویة و غیر  -التغلیف الكاثودي  -التغلیف اآلنودى  - الجحمایة الكاثودیة 
التغلیف  -السمنتة بالفلزات  - الرس بالفلزات  - الجلفنة  –التغلیف المانع للتآكل  -العضویة 

  بالفلزات

  التآكلقیاسات عملیة  ٥١٢همو 

القیاسـات  -القیاسـات الجلفانواسـتاتیكیة  -االسـتقطاب  –األقطـاب  –الطـرق الكهروكیمیائیـة  -مقدمة 
تحلیــل نــواتج  -قیــاس التوصــیلیة  -قیاســات التأكســد عنــد درجــات الحــرارة العالیــة  -الفولــت اســتاتیكیة 

  الرقم االنتقالي -قیاسات القوة الدافعة الكهربیة  -التآكل 

  بیقات میدانیةتط ٥١٣همو 

 -مكونــات المحــرك النفــاث  -حمایــة جســم الســفینة  -األجــواء الصــناعیة  -مشــاكل التآكــل  -مقدمــة  
النحـاس  -الصـلب الـذي ال یصـدأ  -منظومة معالجـة المیـاه و البخـار  -الصحارات  –مكوك الفضاء 

  .وسبائكه الكوبالت  -النیكل وسبائكه  - الرصاص –الماغنسیوم - االلومنیوم -و سبائكه 

  

  

  

 

  

  

 

  

  



  

  قسم هندسة المواد

   الماجستیر والدكتوراه المحتوى العلمي لمقررات 

  المیتالورجیا الفیزیائیة المتقدمة ٦٠١همو 

 -إعــادة البلــورة و توجهاتهــا  -التشــكیل علــى البــارد و الســاخن و توجهاتهــا   -آلیــة الســباكة و التجمــد 
نبــذة عـــن  -میتالورجیـــا المســاحیق و تطبیقاتهـــا  - و الزحــفالعوامــل المیتالورجیــة المـــؤثرة علــى الكلـــل 

 مبادئ حیود األشعة السینیة -المیكروسكوبات و المیتالوجرافیا الكمیة 

 المواد البولیمیریة الهندسیة و تطبیقاتها ٦٠٢همو 

وین الیـات تكــ -الیــات تكـوین البـولیمرات باالضــافة  -التركیــب الـداخلى للبـولیمرات  -انـواع البـولیمرات 
ــــر الخطیــــة  -البــــولیمرات بــــالتكثیف  ــــولیمرات  -درجــــة البلمــــرة  -البــــولیمرات الخطیــــة و غی تشــــكیل الب

 الحراریة

انتـاج  -البـولیمرات المرنـة  -ضـبط الخـواص للبـولیمرات  -تأثیر درجة الحـرارة علـى سـلوك البـولیمرات 
 التطبیقات الهندسیة للبولیمرات  -البولیمرات بالتشكیل 

 اد المركبة المتقدمةالمو  ٦٠٣همو 

 -المــواد المركبــة المقــواة بالمعلقــات والتســلیح الجزئــى -بــولیمرات  –فلــزات  -خزفیــات: المــواد المركبــة
الخـواص المیكانیكیـة للمـواد المركبـة مـن البـولیمرات  -المواد المركبة من البولیمرات المقـواة بالخزفیـات 

 -الخزفیــات/المـواد المركبـة الخزفیـات -قــواة بااللیـاف متانـة الكسـر للبـولیمرات الم -المقـواة بالخزفیـات 
 -المــواد المركبــة مــن الرقــائق  -العــوازل  –ادوات الحــت والقطــع  -الخزفیــات /المــواد المركبــة الفلــزات

  انتاج المواد المركبة

  المواد الخزفیة الهندسیة ٦٠٤همو 

المحالیــل الصــلبة والتحـــوالت الطوریــة فـــى  -الخزفیــات المتبلـــورة  -الخزفیــات الزجاجیـــة  -الزجاجیــات 
الخزفیــات التقلیدیــة  -البنیــة المجهریــة للســلیكا  -عیــوب التركیــب الــداخلى فــى الخزفیــات  -الخزفیــات 



ـــات فـــى المجـــال الكهربـــى  -ومنتجاتهـــا  ـــة الكســـر لل -مـــواد الحـــت  -تطبیقـــات الخزفی  -خزفیـــات متان
 تطبیقات وخواص عامة للخزفیات  -استخدام الخزفیات فى درجات الحرارة العالیة 

  الكلل والكسر فى المواد الهندسیة ٦٠٥همو 

متانــة  -ذر الشــرخ جــتوزیــع اإلجهــادات حــول  -معامــل شــدة اإلجهــاد  -مــدخل الــى میكانیكــا الكســر 
تطبیــق میكانیكــا الكســـر  -ســریان شـــروخ الكلــل  -الكســر فــي المــواد الهندســة والعوامـــل المــؤثرة علیهــا 

  المرن واللدن في الكلل

  تطبیقات المرونة واللدونة في المواد الهندسیة ٦٠٦همو 

ـــل اإلجهـــادات ومعـــادالت اإلتـــزان  -منظومـــة اإلجهـــادات  ـــانون هـــوك  -منظومـــة اإلنفعـــاالت  -تحلی ق
إجهـــــادات و  -اییر الخضـــــوع معـــــ -الحـــــل المـــــرن  -اللـــــى و االنحنـــــاء  -دوال اإلجهـــــادات  -العـــــام 

تحـــدب أســــطح  -نظریـــة بریســـكا للدونــــة  -) برانــــدتل و راوس( معــــادالت اللدونـــة -إنفعـــاالت اللدونـــة 
  تحلیل مجاالت االتزان -الخضوع 

 السلوك المیكانیكي للمواد الهندسیة ٦٠٧همو 

تــأثیر معــدالت التحمیــل و درجــة الحــرارة  -عالقــات اإلجهــاد اإلنفعــال  -التشــكل فــى المــواد الهندســیة 
آلیــة  -التشـكل بالتوأمـة  -اإلنـزالق فـى المـواد المتبلـورة  -نظریـة اإلنخـالع  -علـى السـلوك المیكـانیكى 

  آلیة تشكل  -الزحف 

  

 قسم هندسة المواد

 -میكانیكـا الكسـر و البنیـة المجهریـة للمـواد  -لـى آلیـات اإلنهیـار تأثیر درجات الحرارة ع -البولیمرات 
  والقصافة الهیدروجینیة، سلوك المواد تحت تأثیر الكلل و التآكل: التأثیر البیئى على سریان الشروخ

 االختبارات المتلفة و الغیر متلفة للمواد الهندسیة  ٦٠٨همو 

االختبـــارات  –اختبـــارات الخزفیـــات والمـــواد المركبـــة  -ة المواصـــفات القیاســـی -التحلیــل الكیمـــائي للمـــواد 
االختبـــارات الغیـــر  -االختبـــارات فـــي درجـــات حــرارة عالیـــة  -المیكانیكیــة تحـــت معـــدالت انفعـــال عالیــة 

 متلفة



  الخرسانات عالیة اآلداء ٦٠٩همو 

فائقة مكونات الخرسانة  -مكونات الخرسانة عالیة اآلداء - األلیاف -إضافات الخرسانة - مقدمة
الدیمومة للخرسانة  -العالقة بین المقاومات المختلفة فى الخرسانة فائقة المقاومة -المقاومة

 الدیمومة للخرسانة فائقة  المقاومة - عالیة اآلداء

  التآكل والحمایة للفلزات والسبائك ٦١٠همو 

معـدالت وآلیــات  -أنــواع التآكـل  -األسـس الدینامیكیــة لعملیـة التآكـل  -مقدمـة فـي علــم التآكـل 
 -تآكــــل الســــبائك  -التأكســــد فــــى درجــــات الحــــرارة العالیــــة  -التآكــــل و طــــرق قیــــاس التآكــــل 

  تطبیقات -مثبطات التآكل  -) الحمایة الكاثودیة و األنودیة و غیرها -مفهومها وأنواعها(الحمایة

 مواد الترمیم واعادة التأهیل ٦١١همو 

أنواع المواد المستخدمة فى ترمیم  - رسانات البولیمریة خواص الخ -الخرسانات البولیمریة  -مقدمة 
  .طرق الترمیم واعادة التأهیل  - واعادة تأهیل المنشآت 

  تطبیقات المیكانیكا المتقدمة في المواد الهندسیة ٦١٢همو 

 -تحلیــل اإلجهــادات فــى العناصــر اإلنشــائیة باســتخدام طریقــة العناصــر المحــدودة و الفــروق المحــدودة 
و نظـــــم ، و قیاســــات اإلنفعـــــاالت الكهربیــــة، المرونــــة الضـــــوئیة: معملیـــــة لتحمیــــل اإلجهـــــاداتالطــــرق ال

  .تطبیقات  –طریقة التغطیة القصیفة   -المحاكاه الكهربیه 

  الوصالت االنشائیة ٦١٣همو 

 -اللحــــام و الفحــــص و اإلختبــــار  -الســــلوك المیكــــانیكى للوصــــالت اإلنشــــائیة  -الوصــــالت المعدنیــــة 
  الطرق الغیر تقلیدیة فى اللحام  -م و السلوك المیكانیكى و طریقة اإلختبار وصالت البرشا

  أسباب انهیار واصالح المواد فى التطبیقات الهندسیة ٦١٤همو

االنهیار نتیجة االحمال  -االنهیار نتیجة الحریق -االنهیار نتیجة العوامل الكیمیائیة - مقدمة
  تطبیقات -المختلفةطرق االصالح لالنهیارات  - المیكانیكیة

  موضوعات مختارة في تطبیقات المواد الهندسیة ٦١٥همو 



تاثیر التاكل واالحمال  - التاكل المائى  - تأثیر الهیدروجین الضار  - االنتاج بالشطف االنتقائى 
 - اعادة استخدام المواد  -انتاج المواد والمكونات الكهربیة والمغناطیسیة والضوئیه  - المیكانیكیة 

  ر المواد للتطبیقات الخاصةاختیا

 


