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 خمترصة نبذة •

سميت الكثير من هذه    ثالحضارات. حيدورا هاما في التقدم وبناء  رمختلف العصوفي  لعبت المواد

الحضارات باسم المواد المبتكرة فيها، إبتداًء من العصر الحجري إلى العصر البرونزي وإلى العصر 

ستخدامها في شتى المجاالت. ديد من المواد التي يمكن االحديدي. أما في عصرنا هذا، فقد تم ابتكار الع

ً على كيمياء وفيزياء الجوامد، ويهتم بدراسة العالقة بين بنية المواد  ميرتكز عل وهندسة المواد أساسا

وخواصها، كما يهتم بطرق معالجة المواد لتحسين خواصها الميكانيكية. وقد اتسع مجال هذا التخصص 

 تغيرات.اص البوليمرات والخزفيات المختلفة وما يصاحب تصنيعها واستخدامها من ليشمل دراسة بنية وخو

ويدخل في اهتمام علم وهندسة المواد تحضير بلورات أشباه الموصالت عالية النقاء ذات العالقة بالصناعات 

والطالء يف االلكترونية والطاقة الشمسية، وكذلك مواد تصنيع العوازل الكهربائية والحرارية ومواد التغل

. كما يختص علم وهندسة المواد بدراسة طرق الحماية من التآكل للمواد والمفاضلة الجيدة للمواد للحماية

تحت ظروف التشغيل واألوساط البيئية المختلفة، واالهتمام بتحليل االنهيارات والتنبؤ بحدوثها كذلك يهتم 

 وطرق تصنيعها وتشكيلها والتحكم في جودة بطرق وتقنيات استخالص المعادن الحديدية وغير الحديدية

                                                                        . وتنظيم اقتصاديات تصنيعها واستخدامها

 قسم هندسة المعادن والتعدينحيث كان تحت مسمى  ،بمصراتهالجامعة  نواة قسم هندسة وعلوم المواد يعتبر

ين بالقسم هم عضاء هيئة التدريس الحاليأ% من 50ويمثل ما نسبته حوالي  ،م1983ريف خوالذي افتتح 

ن عدد كبير من مقررات قسم هندسة المعادن كإنتاج الحديد إ. سم هندسة المعادن والتعدينمن خريجي ق

معادن وغيرها والحماية منه، فيزياء ال المعادن، التأكلتشكيل عمليات والصلب، انتاج المعادن الغير حديدية، 

لى سبيل المثال عمقررات اخرى  امضافا إليهررات هندسة وعلوم المواد قضمن ممن  تعتبر المقرراتمن 

 لحام المعادن، السبائك الهندسية، ، ميكانيكا الكسر وتحليل االنهيار، االتزان الطوري المواد، علممقدمة علم 

 .وغيرها المركبةميتالورجيا المساحيق والمواد  للمواد

االت هندسممة وعلمموم المممواد جممسممات ا المتخييممين فممف مختلمم  منخبممة مممن اأ ،يضممم مسممم هندسممة وعلمموم المممواد

ات العالميمة فمف امريكيما، بريطانيما، كنمدا، اسمتراليا، السمويد، ة عالية منحت لهم من مختل  الجاممات علميجوبدر

اجتيما  الطالم   دال هندسة الممواد بعمفف مج س. يمنح فسم هندسة وعلوم المواد درجة البكالوريومير، وصربيا

 ( وحدا دراسية معتمدا مو عة بين مقررات عامة واخرى تخييية.160) بنجاح عدد
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 طرق التواصل •

 

   

 عنوان البريد اإللكتروني: 

  املوقع اإللكتروني:

 :القسمعنوان 

 

MSE@eng.misuratau.edu.ly 

http://misuratau.edu.ly/engg/department#3 

 

 -مبني األقسام العلمية –كلية الهندسة 

 قسم هندسة وعلوم املواد 

 مصراتة / ليبيا  

Faculty of Engineering - Scientific Departments 

Building -  Department of Materials Science and 

Engineering - Misurata / Libya 

 

 

Email Address: 

Website Address: 

Office Address: 

 

mailto:MSE@eng.misuratau.edu.ly
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 ـــة:املقدم 1

الذي لعلم ا فهو للعلوم والهندسةخواص المواد وتطبيقاتها مواد تخصص متداخل يتضمن دراسة علوم وهندسة ال

الكيميائية  طبيقية والكيمياء، إضافة للهندسةفي خصائص المادة. تتضمن علوم المواد حقول من الفيزياء الت يبحث

ع وهو ندسة الصناعية وعمليات التصنياله الكهربائية وتطبيقاتالمدنية والهندسة  الهندسة، والهندسة الميكانيكية

الدور االساسي إن . علم متجدد تكتر فيه الدراسات واالبحاث وهو لدى الدول الصناعية المتقدمةاهم العلوم من 

لمهندسي المواد هو دراسة الخصائص الكيميائية، الفيزيائية والميكانيكية للمواد وذلك لمعرفة سلوكها واختيار 

ان هذه المهمة على درجة عالية من التعقيد وتحتاج الى فهم عميق لبنية  امها وتصنيعهاالطرق المثلى الستخد

المادة وكيفية تطويعها بغية تغير خصائصها بما يتالءم وطرق تصنيعها للوصول بالمنتج النهائي الى المواصفات 

مصنعة ن تلك المنتجات الالمطلوبة إلداء الخدمة، ليس ذلك فحسب بل ومن الضروري معرفة العالقة الوثيقة بي

 الحديثان الصناعات  .التكاليف وبأقلنه فترة زمنية ممك ال طوللضمان ادائها  والظروف المحيطة بها وذلك

واستخدام المواد المتقدمة وتشمل هذه المواد المركبة وخفيفة الوزن  تعتمد اعتمادا كبيرا على تطوير أصبحت

، واشباه الموصالت وغيرها من والالسلكيةلبصرية لالتصاالت السلكية وسبائك خاصة لتطبيقات النقل وااللياف ا

   المواد لتوليد الطاقة الضوئية، ورقائق السيليكون لثورة المعلومات.

 التأ سيس: 1.1

والبحث إيمانا من كلية الهندسة وجامعة مصراته بأهمية هندسة وعلوم المواد ودوره في النهوض بالصناعة 

نظرا  م.2003سنة عامة، تم استحداث هذا القسم مع بداية فصل الخريف  وليبيا بصفةة والتطوير بمدينة مصرات

 ،م الموادوعلو مجال هندسةفي  برنامج الدراسات العلياملف متكامل لألهمية الدراسات العليا بالقسم تم تقديم 

من  عتماداستكمال إجراءات االلس الكلية في انتظار الموافقة عليه من اعضاء مج تلمجلس كلية الهندسة وتم

 .مجلس ادارة جامعة مصراته قريبا
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 ف:الرؤية والرساةل وال هدا 2

 ة:الرؤي 2.1

إلي تأهيل الكوادر المتميزة في مجال هندسة   بمصراتهيسعي قسم هندسة وعلم المواد  احد  اقسام كلية الهندسة 

 البكالوريوسبعد حصولهم علي درجة  ملمينهندسي المواد الذين يكونون المواد وذلك لسد حاجة المجتمع من م

لتأكل وكيفية اجراء  مقاومتهابخواص المواد وتركبيها الكيميائي و تركيبها البلوري ومدي  في هذا المجال

المعالجات الحرارية لها التي تهدف لتحسين خواص المواد وذلك من خـالل برنامج معد يشمل المحاضرات 

 ظرية والبرامج العلمية التي تواكب التطورات العلمية الحديثة، باإلضافة إلي المشاركة الفعالة في النشاطاتالن

المحلي والدولي، كما يتطلع القسم إلي رفع كفاءة المهندسين العاملين في  والبرامج البحثية علي المستويين

م الدورات التدريبية المتخصصة أو برنامج كان ذلك من خالل تنظياً  القطاعات الصناعية واإلنتاجية سواء

   .الدراسات العليا بالقسم مستقبالً 

 :الرساةل 2.2

تدريس، أعضاء هيئة  م المواد منويدعم القسم توفير البيئة المناسبة لكافة المتخصصين في مجال هندسة وعل

النشاطات  إلىم، باإلضافة وذلك من خالل البرنامج األكاديمي المعتمد للقس طلبةو فنيين، مهندسين، ،بحاث

البحثية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع مؤسسات المجتمع ذات العالقة من أجل تحسين 

  وتطوير مخرجات تلك المؤسسات وفقاً لمعايير الجودة المحلية والعالمية ذات المستوي المتميز.

 

 :األهداف 23.

حاجة  وذلك لسدم المواد وهندسة عل العالقة بمجالعات ذات إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في القطا .1

 المجتمع بالعناصر القادرة على أداء العمل وفق المعايير المطلوبة.
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وذلك من خالل مساهمة أعضاء هيئة التدريس بالقسم  بمصراتهدعم البرنامج األكاديمي لكلية الهندسة   .2

 إعداد وتطوير المناهج التعليمية. يف

م المواد بيفة خاصة وذلك عن والبحث العلمف الهندسف عامة وفف مجال هندسة علتنشيط حركة   .3

طريق مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالقسم فف المؤتمرات والندوات العلمية وتنظيم دورات متخيية 

وك لك من خالل إعداد مشاريع تخرج طلبة البكالوريوس حالياً وطلبة الماجستير مستقبالً وذلك بالتعاون 

 كافة مؤسسات المجتمع البحثية واأكاديمية واليناعية.  مع

المساهمة فف تطوير مؤسسات المجتمع اليناعية بما يضمن كفاءتها اإلنتاجية ووصوالً بمؤسساتنا إلف   .4

 المتقدم.المعايير الدولية والعالمية ذات المستوي 

المستويين  علىاجية واليناعية المساهمة فف إيجاد حلول للمشاكل التف تواجه مطاعات المجتمع اإلنت  .5

 الخاص والعام.

 

 

 ل:و ــرشوط القب 3
 

 دراسة فصلين دراسيين في القسم العام لكلية الهندسة.  .1

 .1ان يجتاز الطالب مادة رياضة  .2

 .1فيزياءان يجتاز الطالب مادة  .3

 كيمياء عامة.ان يجتاز الطالب مادة  .4

  %.50ان ال يقل المعدل التراكمي عن  .5

 

 القسم  االنتقال الي -

مكتب التسجيل  يتولىحيث  األخرى،الهندسية قسام االمن  هندسة وعلم الموادقسم  يمكن للطالب االنتقال الي

 .قسمان يكون الطالب قد استوفي شروط قبول ال علىبالكلية احالة ملف الطالب الي البرنامج للبث فيه 

 متطلبات االستمرار -
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فصل دراسي،  12طالب استكمال البرنامج في عدد ال يتجاوز لالستمرار الدراسة في القسم يتطلب علي ال

 ويمكن ان يعطي الطالب المتعثر فصلين اضافيين بعد تقديم طلب في ذلك.

 

 الربامج التعلميية ابلقسم: 4
 

دراسة  الطالب يقدم القسم برنامج تعليمي واحد وهو تخصص بكالوريوس هندسة وعلم المواد. يتوجب علي

العلوم الهندسية العامة والهندسية التخصصية باإلضافة إلى التدريب العملي. البرنامج األساسية و العلوم

ط   علىأساس مدة دراسية تبلغ عشرة فصول دراسية )خمس سنوات( للحصول  علىالدراسي للقسم قد ُخط ِّ

 إن الدراسة الالزمة إلعداد مهندس المواد يجب أن تغطي. درجة اإلجازة الجامعية )البكالوريوس(

االحتياجات العلمية لتفهم متطلبات العمل في هذا المجال، لذلك فان دراسة هندسة علم المواد مبنية على 

 قاعدة عريضة من العلوم األساسية والعلوم الهندسية.

ً في مجال ملبجانب ذلك، الطالب ملزم بإعداد مشروع ع ي يتضمن دراسة لمشكلة منتقاة نظرياً وعمليا

 . هندسة المواد
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 :القسم تقررامبقامئة  5

 :العلوم الانسانيةمقررات  15.

 االنسانية  العلوممقررات  1) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

141 أ ع  .1  -- 3 1 إنجليزية لغة 

170 أ ع  .2  -- 1 للمهندسين إسالمية ثقافة 

3.  
142 أ ع 141 أ ع 3 2 إنجليزية لغة   

150 أ ع  .4  -- 2 1 عربية غةل 

151 أ ع  .5 150 أ ع 1 2 عربية لغة   

171 أ ع  .6 170 أ ع 1 عامة ثقافة   

 

 :مقررات العلوم العامة 5.2

 لعامةا علومال مقررات 2) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

101 ع ع  .7  -- 3 1 رياضة 

111 ع ع  .8  -- 3 1 فيزياء 

9.  
115 ع ع  -- 3 كيمياء 

102 ع ع  .10 101 ع ع 3 2 رياضة   

112 ع ع  .11 111 ع ع 3 2 فيزياء   

م 115 ع ع  .12 115 ع ع 1 معمل كيمياء   

200 ع ع  .13  -- 3 حاسوب برمجة 

م112 ع ع  .14 112 ع ع 1 معمل فيزياء   



  

13  |22 
 

206 ع ع  .15 102 ع ع 3 واحتماالت إحصاء   

203 ع ع  .16 102 ع ع 3 3 رياضة   

204 ع ع  .17 203 ع ع 3 4 رياضة   

 

  :العلوم الهندس يةت مقررا 3.5

 مقررات العلوم الهندسية العامة 3) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

121 ع.هـ  .1 يوجد ال 3 1 هندسية ميكانيكا   

127 ع.هـ  .2 يوجد ال 2 هندسي رسم   

130 ع.هـ  .3 يوجد ال 3 ميكانيكية ورش   

200 ع.ع  .4 يوجد ال 3 حاسوب برمجة   

206 ع.ع  .5 2رياضة 3 واحتماالت إحصاء   

306 ع.هـ  .6 4 رياضة 3 هندسي تحليل   

210 مك.هـ  .7 2 هندسية ميكانيكا 3 حرارية ديناميكا   

312 مك.هـ  .8 يوجد ال 3 موائع ميكانيكا   

 

  :التخصصيةالعلوم الهندس ية مقررات  45.

 مقررات العلوم الهندسية التخصصية 4) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

200 مو هـ  .1 المواد علم مقدمة  115 ع ع 3   

202 مو هـ  .2 للمواد الميكانيكية الخواص  200 مو هـ 3   

212 مو هـ  .3 فيزيائية كيمياء  210 مو هـ 3   

214 مو هـ  .4 تحليلية كيمياء  115 ع ع 3   

5.  
300 مو هـ مواد مقاومة   ع هـ+102 ع ع 3 

202 مو هـ+  121  

306 مو هـ  .6 للمواد الكهربائية الخواص   مو هـ+112 ع ع 3 
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200 

7.  
310 مو هـ للمعادن الحرارية الديناميكا   مو هـ+102 ع ع 3 

212 

8.  
312 مو هـ الحرارة إنتقال   مو هـ+102 ع ع 3 

210 

314 مو هـ  .9 منه والحماية التآكل  310 مو هـ 3   

320 مو هـ  .10 الفلزات إستخالص أسس  214مو هـ 3   

033 مو هـ  .11 1 المعادن فيزياء علم  202 مو هـ 3   

340 مو هـ  .12 1 مواد معمل  202 مو هـ 2   

13.  
351 مو هـ المواد فحص تقنيات   مو هـ+112 ع ع 3 

330 

400 مو هـ  .14 اللدن التشكيل نظرية  330 مو هـ 3   

402 مو هـ  .15 المعادن تشكيل عمليات  400 مو هـ 3   

406 مو هـ  .16 اإلنهيار وتحليل الكسر ميكانيكا   (400+300)مو هـ 3 

420 مو هـ  .17 والصلب الحديد إنتاج   (320+310)مو هـ 3 

422 مو هـ  .18 الحديدية غير المعادن إنتاج   (320+310)مو هـ 3 

430 مو هـ  .19 الحرارية المعالجات  330 مو هـ 3   

432 مو هـ  .20 2 المعادن فيزياء علم  430 مو هـ 3   

21.  
440 مو هـ 2 مواد معمل   هـ 2 

 (340+430+314)مو

22.  
450 مو ـه  والمواد المساحيق ميثالرجيا 

 المركبة

330 مو هـ 3  

452 مو هـ  .23 والخزفية البوليمرية المواد  450 مو هـ 3   

454 مو هـ  .24 االسمنت صناعة  320 مو هـ 2   

530 مو هـ  .25 للمواد الطوري اإلتزان  432 مو هـ 3   

26.  
532 مو هـ المعادن لحام علم   هـ 3 

 (432+402+312)مو

534 مو هـ  .27 الهندسية بائكالس   530 مو هـ 3 

28.  
560 مو هـ وأفران وقود   هـ 3 

 (422+420+312)مو

29.  
562 مو هـ هندسية إدارة   هـ+206 ع ع 3 

 (422+420)مو

564 مو هـ  .30 والطاقة المادة موازنة   (422+420)مو هـ 3 

31.  
566 مو هـ  الصناعات في الجودة ضبط 

 الهندسية

ً  562 مو هـ 3  تزامنا

32.  
568 مو هـ ئيةبي هندسة   هـ 3 

 تزامناً (560+454)مو

33.  
590 مو هـ مختارة مواضيع   1  ً  مشروع مع تزامنا

 التخرج

592 مو هـ  .34 التخرج مشروع  ً  590 مو هـ 4   تزامنا
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 س:أ عضاء هيئة التدري 6

  :رئيس القسم 16.

 

 مصباح خريص مفتاح د.

 الدكتوراه املؤهل العلمي: •

 أستاذ مساعد العلمية:الدرجة  •

 معادنهندسة   التخصص العام: •

 التخصص الدقيق: ادارة هندسة صناعية

 m.maatgi@eng.misuratau.edu.ly: البريد اإللكتروني •

 

 :أ عضاء هيئة التدريس الليبيون 26.

 بالقسمأعضاء هيئة التدريس الليبيون  5) جدول )

االسم  ت

 الثالثي

املؤهل 

 العلمي

الدرجة 

 العلمية

التخصص 

 قيقالد

 البريد اإللكتروني

1.  

الحسين 

الطاهر 

 أبولويفه

 صناعة المعادن أستاذ الدكتوراا

 

h.abuluwefa@eng.misuratau.edu.ly 

2.  
سالم علف 

 مراب

 Sgarrab@eng.misuratau.edu.ly هندسة االسطح أستاذ مساعد الدكتوراا

3.  

علف 

القادر عبد

 الجعرانف

سلوك التحلل  أستاذ مساعد الدكتوراا

 بين المعادن

 

ali.aljarany@gmail.com 

4.  

محمد علف 

 بلعم

بنية المواد ذات  أستاذ مساعد الدكتوراا

نانويةال  

 

mohamed.ballem@eng.misuratau.edu.ly 

5.  

 ميطفف

 دمحم

 الدرويش

 mmosab@eng.misuratau.edu.ly علم المعادن محاضر الدكتوراا

6.  
علف محمد 

 الزريدي

الموادعلم  محاضر ماجستير  am.alzreedy@eng.misuratau.edu.ly 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:h.abuluwefa@eng.misuratau.edu.ly
mailto:Mohamed.Ballem@eng.misuratau.edu.ly
mailto:mmosab@eng.misuratau.edu.ly


  

16  |22 
 

 :املعيدون 7

 

 

 بالقسمون المعيد6) جدول ) 

 البريد اإللكتروني التخصص العام الدرجة العلمية املؤهل العلمي االسم الثالثي ت

  م الموادوهندسة وعل معيد بكالوريوس فاطمة الزروق طريم  .1

2.  
فاطمة عبد الجليل 

 وفاء

  م الموادوهندسة وعل معيد بكالوريوس

3.  
مروا ميطفى 

 الحويك

  م الموادوهندسة وعل معيد بكالوريوس

 

حصائيات 8  :ا 

 :سجلين بالقسمأعداد الطلبة الم 8.1

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

1.  20 21 41 02 01 03 22 22 44 

 

 

 

 

 (1) الطلبة الليبيين عدد

 

 (2) الطلبة غير الليبيين عدد

 

 (3) إجمالي أعداد الطلبة

2019ربيع   

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى
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 :الخريجين من القسمأعداد الطلبة  8.2

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

2.  64 28 58 00 03 03 64 31 95 

 

 

 

  

 
 (4) عدد الطلبة الليبيين

 
 5) ) عدد الطلبة غير الليبيين

 
 (6) إجمالي أعداد الطلبة

64

28

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

2019خريف / ربيع   
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 :عاملامل 9

لق العديد من التجهيزات التي يمكن من خاللها اجراء التجارب التي تتع ،مصراتهتضم معامل قسم هندسة وعلوم المواد بكلية الهندسة 

معامل  ويمكن تقسيم .وكذلك االستشارات الفنية ذات العالقة بمجال هندسة وعلوم المواد ،بمقررات القسم ومشاريع التخرج

  -إلى: القسم 

 أ( معمل الخواص الميكانيكية: 

 -ومن أهم األجهزة الموجودة به هي: 

 الشد والضغط. اختبار ازجه -1

 جهاز اختبار الزحف. -2

 جهاز اختبار الصالدة. -3

 هاز اختبار الصدم.ج -4

 ب( معمل الميثالورجي: 

 وينقسم هذا المعمل إلى:

دراسللة تللأثير المعالجللات الحراريللة المختلفللة علللى خصللائص المعللادن  بهللذا المعمللل تميللمعمللل المعالجللة الحراريللة: و .1

 مجموعة من األفران وأحواض التبريد. باستخداموالسبائك 

البنيللة المجهريللة للمعللادن  بدراسللةالمعمللل فللي هللذا  وم الطالللبلمجهللري: ومللن خللالل هللذا المعمللل يقللامعمللل الفحللص  .2

 مختلفة التي تؤثر على هذه البنية.والسبائك والعوامل ال

 ويسعى القسم مستقبال في حالة توفر االجهزة والمعدات المطلوبة لفتح المعامل االتية:

    معمل التآكل. •

 معمل المواد المركبة. •

  ميرية.معمل المواد السيراميكية والبولي •

   ل تركيبات المواد المتناهية فف اليغر.ممع •
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 سوق العمل: 11

لعمل في العديد من القطاعات الصناعية واالنتاجية مثل صناعة الحديد ن لمهندس المواد مكانة متميزة تؤهله لإ

منت، صناعة الخزف والزجاج، صناعة والصلب، صناعة النفط والغاز، البتروكيمياويات صناعة االس

االلكترونية والمعدات الكهربائية، وكذلك صناعة  صناعة القطعالسيارات، صناعة اللدائن، صناعة الطائرات، 

خاللها االعضاء الطبية، باإلضافة الى العمل في مراكز البحوث لتقديم االستشارة العلمية التي يمكن من المواد و

 .حلول للعديد من المشاكل التي تواجه تلك الصناعات إيجاد

 

 

 


