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 األسبوع األول                        

 العنوان/تعرٌف بعلم المعادن , التبلور ,تؤثٌر معدل التبرٌد على بنٌة المعــادن

الهدف/هو إعطاء نظرة شاملة للطالب عن علم المعادن وتعرٌفه بعملٌة التبلور 
ثٌر معدل التبرٌد على البنٌـــــة التً تحدث فً المعادن باإلضافة إلى دراسة تؤ

 المجهرٌة للمعادن 

 

 

 المواضٌع الرئٌسٌة 

 تعرٌف بعلم المعادن .1
الشجٌري التً تحصل أثناء تجمد الصبة  التبلور والتبلورشرح عملٌة  .2

 للمواد المعدنٌة
 معدل التبرٌد وتؤثٌره على البنٌة المجهرٌة للمعادن .3

 
 الوسائل التعلٌمٌة 

       Data showالحاسبة جهازا لعرض من خالل .1
 السبورة البٌضاء .2
 

 األسئلة
 ؟ ما هو تؤثٌر معدل التبرٌد على البنٌة الصبة أثناء عملٌة التجمد

 
 
 

 المقررة : الكتب المنهجٌةالمصادر
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 األسبوع الثاني                             

 

 لصبات العٌوب الشائعة فً ا,)تجمٌد الصبات(/تركٌب الكتل المعدنٌةالعنوان

 

معرفة التراكٌب البلورٌة أثناء تجمد الصبات وتحدٌد العٌوب الشائعة /الهدف

 فٌها وأسباب ظهور هذه العٌوب

 

 

 المواضٌع الرئٌسٌة 

  تركٌب الكتل المعدنٌة .1
 العٌوب الشائعة فً الصبات .2

 

 الوسائل التعلٌمٌة 
       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 
 
 سئلةاأل

 ؟الصبة موضحا علٌه الطبقات الثالثة  ًرسم مقطع عرضً ف .1
 ؟ هً أهم العٌوب الشائعة فً الصبات ما .2

 
 

 الكتب المنهجٌة المقررة: المصادر
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 لثاألسبوع الثا                         

ل االكتظاظ الذري ,االتجاهات البلورٌة ,المستوٌات البلورٌة ممعا /العنوان

 ,ظاهرة التؤصل

 

/تعرٌف معامل االكتظاظ الذري وحساب قٌمته النظرٌة لبعض أنواع لهدفا

ى ـــــالشبكات البلورٌة ودراسة ظاهرة التؤصل )تعدد األطوار (باإلضافة إل

  .المستوٌات البلورٌة 

 / المواضٌع الرئٌسٌة

 تعرٌف معامل االكتظاظ الذري  .1
  لبعض أنواع الشبكات البلورٌةحساب معامل االكتظاظ الذري  .2
 فً الحدٌد ظاهرة التؤصل ,ظاهرة التؤصلتعرٌف  .3
 المستوٌات البلورٌة ,االتجاهات البلورٌة .4

 

  /الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 األسئلة

 ؟ عرف معامل االكتظاظ الذري .1
 ؟ B.C.C لبلورة مكعبة متمركزة الجسم احسب معامل االكتظاظ الذري .2
 ؟ ما المقصود بظاهرة التؤصل .3

 الكتب المنهجٌة المقررة: المصادر
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 الرابع األسبوع                          

 

 عٌوب الشبكة البلورٌة,النقطٌة,الخطٌة العنوان/

 

دراسة عٌوب الشبكة البلورٌة النقطٌة والخطٌة والتً تحصل نتٌجة عدم الهدف/

 .باالتجاهات المختلفة  تجانس المستوٌات البلورٌة

 

 

        عٌوب الشبكة البلورٌة   /المواضٌع الرئٌسٌة

 العٌوب النقطٌة .1
 العٌوب الخطٌة .2

 

  /الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 
 

 /األسئلة
 ؟ وما هً أسباب ظهورها عٌوب الشبكة البلورٌةهً  ما
 
 

  تب المنهجٌة المقررةالك :المصادر
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 خامساألسبوع ال                         

 

 (التو أمٌةرن والتشكل اللدن)االنزالق, التشكٌل الم/العنوان

 

والتو أمٌة حدوث التشكٌل اللدن فً المعادن بطرٌقتً االنزالق  إلٌةمعرفة  الهدف

  .عندما ٌكون المعدن تحت تؤثٌر قوى خارجٌة

 

 

  /المواضٌع الرئٌسٌة

 التشوٌه اللدن .1
 نظرٌة االنزالق باالنخالعات  .2
 التشوٌه بواسطة التوائم .3

 /الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة  .1
 السبورة البٌضاء .2

 
 
 

 /األسئلة

 ؟ بطرٌقة االنزالق التشوٌه اللدن آلٌةوضح 

 
 

 الكتب المنهجٌة المقررة: المصادر
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 سادساألسبوع ال                       

 البارد ,التشكٌل على الساخن على  االصالد االنفعالً ,التشكٌلالعنوان/

 

توضٌح حالة االصالد االنفعالً التً تحصل  نتٌجة التشكٌل على البارد الهدف/

مطٌلٌة كذلك توضٌح التشكٌل على والتً من خاللها تزداد الصالدة وتقل ال

الساخن)التشكٌل بدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة إعادة التبلور (وما ٌمٌزه 

 ن التشكٌل على الباردع

 المواضٌع الرئٌسٌة 

 التشكٌل على البارد  .1
 االصالد االنفعالً .2
 التشكٌل على الساخن .3
 مزاٌا التشكٌل على البارد عن التشكٌل على الساخن .4

 تعلٌمٌةالوسائل ال

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة  .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 
 األسئلة
 ؟ االنفعالً باال صالدما المقصود  .1
 ؟ قارن بٌن التشكٌل على البارد والتشكٌل على الساخن .2
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 الكتب المنهجٌة المقررة: المصادر

 سابعاألسبوع ال                       

 

 يالتبلور,النمو البلور االستعادة,أعادةالعنوان/

 

دراسة التغٌرات التً تحصل فً البنٌة فً مرحلة االستعادة وإعادة الهدف/

 التبلور والنمو البلوري أثناء عملٌة التلدٌن للمعادن المشكلة  على البارد .

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

 )إزالة الجهود الداخلٌة( االستعادة .1
 أعادة التبلور .2
 ت(النمو البلوري)نمو الحبٌبا .3

 

 الوسائل التعلٌمٌة 

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2
 

 األسئلة
 ؟ هً العوامل التً تعتمد علٌها درجة حرارة تخمٌر معدن معٌن ما
 
 

 الكتب المنهجٌة المقررة: المصادر
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 مناألسبوع الثا                           

 

النفعال ,أنواع الكسر ,التحول من الكسر ألمطٌلً منحنٌات اإلجهاد , ا/العنوان

 إلى الهش 

معرفة خواص الشــد للمعادن )نقطة الخضوع,االستطالة المئوٌة ,النسبة  /الهدف

 المئوٌة للنقصان فً المساحة,معامل المرونة(وتوضٌح أنواع الكسر.

  /المواضٌع الرئٌسٌة

التً ٌمر بها  االنفعال موضحا علٌه المناطق –رسم منحنً اإلجهاد  .1
المعدن أثناء رسم المنحنً وهً منطقة المرونة ومنطقة اللدونة وأخٌرا 

 المنطقة التً ٌحصل فٌها الكسر
جهد الخضوع العالقات الرٌاضٌة التً تمثل قٌم خواص الشد وهً : .2

,مقاومة الشد ,النسبة المئوٌة لالستطالة ,النسبة المئوٌة للنقصان فً 
 المساحة

 ة التوضٌحٌة حول حساب بعض قٌم خواص الشد إعطاء بعض األمثل .3
 (  هشأنواع الكسر)الكسر ألمطٌلً,الكسر ال  .4

  /الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 /األسئلة

قة مابٌن الار الشد على فوالذ طري ٌمكن الحصول على عبعند أجراء اخت -
علٌها :حد التناسب  ابالرسم فقط هذه العالقة مبٌن.وضح   االنفعال -اإلجهاد

 متانة الشد القصوى ,إجهاد الكسر ,نقطة الخضوع ,
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  الكتب المنهجٌة المقررة :المصادر

 تاسعاألسبوع ال                          

, المواد  الكلل,العوامل المإثرة على حد  الكلل,آلٌة حدوث  الكلل /العنوان

 للالمقاومة للك

ة ـــــة بالغـــلها من أهمٌ لمادراسة هذا النوع من االنهٌارات ومسبباتها /هدفال

والسٌما فً أجزاء وسائط النقل التً تتعرض لجهود متكررة وتحدٌد األسالٌب 

  .الكللالالزمة لزٌادة مقاومة 

 /المواضٌع الرئٌسٌة

  الكللحدوث  آلٌة, الكلل, حد  الكلل .1
 للالك دالعوامل التً تإثر على ح .2
 التصمٌم وانجاز السطوح .3
 معاملة السطوح .4
 وجود الشوائب  .5
 درجة الحرارة  .6
  التآكلالمحٌطات المساعدة على  .7

 / الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 /األسئلة

 ؟ الكللعرف حد  .1
 ؟ الكللهً العوامل المإثرة على حد  وما الكللهو  ما .2

 الكتب المنهجٌة المقررة /المصادر
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 عاشراألسبوع ال                          

 المواد المقاومة للزحف الزحف , إلٌة حدوث الزحف ,/العنوان

ة ـــــاعــــدراسة ظاهرة الزحف,لما لها من أهمٌة بالغة والسٌما فً صن/الهدف

ة ـــــــــاقـــــع الكٌماوٌة وتولٌد الطالطائرات , والمواد التً تستعمل فً المصان

الكهربائٌة حٌث تتعرض إلى حرارة مرتفعة ,وتحدٌد خواص السبائك المقاومة 

   .للزحف

 

 /المواضٌع الرئٌسٌة

 الزحف .1
 توضٌح إلٌة حدوث الزحف ورسم منحنً الزحف .2
 خواص السبائك المقاومة للزحف .3

 

 / الوسائل التعلٌمٌة

       Data showةجهازا لعرض من خالل الحاسب .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 /األسئلة

 ما هو الزحف .وما  هً مواصفات السبائك المقاومة للزحف؟ -

 

 الكتب المنهجٌة المقررة /المصادر
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 حادي عشراألسبوع ال                           

 

المركب, الطور, المحلول الجامد , النظام , االتزان , تكوٌن السبائك ,    العنوان

 .خلٌط  المٌكانٌكً, االٌوتكتٌكال

 

معرفة بعض المفاهٌم األساسٌة التً تتعلق بمخططات االتزان الحراري   الهدف

  لألنظمة الثنائٌة  

 المواضٌع الرئٌسٌة

 :تعرٌف المفاهٌم التالٌة

)المركب, الطور, المحلول الجامد , النظام , االتزان , تكوٌن السبائك , الخلٌط  
 (.تكتٌكالمٌكانٌكً, االٌو

 
 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 عرف كال مما ٌؤتً :   األسئلة

 , النظام المركب , المحلول الجامد , االٌوتكتٌك

 

 الكتب المنهجٌة المقررة   المصادر
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 ني عشربوع الثااألس                                                        

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة     العنوان

والصلبة ,مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة 

 وعدٌم اإلذابة فً الحالة الصلبة )االٌوتكتٌك( 

ل عملٌة التبرٌد إلى دراسة التغٌرات التً تحصل فً بنٌة السبٌكة خال الهدف

درجة حرارة الغرفة وتحدٌد النسبة المئوٌة للتركٌب من كل األطوار بدرجة 

  حرارة معٌنة وحساب النسبة المئوٌة لالٌوتكتٌك فً البنٌة النهائٌة للسبٌكة. 

 المواضٌع الرئٌسٌة

ة ــــــــمخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائل .1
 على المخطط األمثلةبعض  إعطاءبة)مخطط المحلول الجامد(مع والصل

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة وعدٌم  .2
 األمثلةبعض  أعطاءاإلذابة فً الحالة الصلبة نوع الٌوتكتٌك البسٌط(مع 

 على المخطط

 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

فً  اإلذابة(تامً   A,Bارسم مخطط توازن حراري لمعدنٌن ) -   األسئلة

فً الحالة الصلبة موضحا علٌه كافة المعلومات  اإلذابةة السائلة تامً ــالحال

 إلى( من درجة حرارة االنصهار A% من العنصر )41,تابع تبرٌد سبٌكة 

 ؟رارة الغرفة ـــدرجة ح

 

 الكتب المنهجٌة المقررة   المصادر
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 لث عشراألسبوع الثا                                                 

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة      العنوان

 ومحدود اإلذابة فً الحالة الصلبة.

 

 إلـــىملٌة التبرٌد لسبٌكة خالل عادراسة التغٌرات التً تحصل فً بنٌة   الهدف

بدرجة  األطوار ندرجة حرارة الغرفة وتحدٌد النسبة المئوٌة للتركٌب فً كل م

  حرارة معٌنة . 

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة ومحدود 
 اإلذابة فً الحالة الصلبة.مع إعطاء بعض األمثلة على المخطط.

 

 لوسائل التعلٌمٌةا

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 األسئلة

رسم مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة أ -
 ؟ ومحدود اإلذابة فً الحالة الصلبة.موضحا علٌه كافة المعلومات

 الكتب المنهجٌة المقررة المصادر
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 رابع عشراألسبوع ال                                               

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة   العنوان

 وٌكون مركب كٌمٌاوي عند االنجماد.

 

 إلىدراسة التغٌرات التً تحصل فً بنٌة السبٌكة خالل عملٌة التبرٌد   الهدف

  درجة حرارة معٌنة.

 

  ٌع الرئٌسٌةالمواض

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة وٌكون مركب 
 مع إعطاء بعض األمثلة التوضٌحٌة عند االنجماد. اويٌكٌم

 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 األسئلة

ائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة وٌكون مخطط االتزان الحراري لنظام ثن -
 ؟ موضحا علٌه كافة المعلومات عند االنجماد. اويٌكٌممركب 

 

 الكتب المنهجٌة المقررة   المصادر
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 خامس عشراألسبوع ال                                                        

 األسبوع السادس عشر                               

ام ـــــفً الحدٌد ,مخطط االتزان الحراري لنظ الكربونالحدٌد ,ذوبان   العنوان

 ربون , أهم التفاعالت التً ٌتضمنها المخطط.الك –الحدٌد 

بما ٌتضمنه من  كربون –دراسة مخطط االتزان الحراري لنظام الحدٌد   الهدف

  .ٌة رفً تحدٌد البنى المجه ألهمٌتهذلك تفاعالت و

 المواضٌع الرئٌسٌة

متضمنا  نالكربو –رسم وتوضٌح مخطط االتزان الحراري لنظام الحدٌد   -1
 التفاعالت التالٌة :

 كًٌالتفاعل البرٌتكت
 التفاعل الٌوتكتٌكً

 التفاعل الٌوتكتوٌدي 
 ونًالكربتعرٌف البنى المجهرٌة المختلفة التً تظهر فً الصلب -2

 
 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 األسئلة

الجزء الخاص  الكربون –ارسم مخطط االتزان الحراري لنظام الحدٌد  -
  ؟بالصلب مإشرا علٌه كافة األطوار

 

 الكتب المنهجٌة المقررة    المصادر
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 سابع عشراألسبوع ال                                                      

 

 اوستناٌت  إلىت ٌتحوٌل البٌرال إلٌةتكوٌن االوستناٌت ,     العنوان

 

دراسة كٌفٌة تكوٌن االوستناٌت من خالل المعاملة الحرارٌة )تسخٌن    الهدف

( رارة الحرجة له ولفترة زمنٌة مناسبةمن الح أعلىدرجة حرارة  إلىالصلب 

  .ناٌت من البٌرالٌت عبارة عن عملٌة تبلور توان تكون االوس

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

 تكوٌن االوستناٌت بالتسخٌن  -1
 اوستناٌت إلىتحوٌل البٌرالٌت  إلٌة -2

 

  الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 ئلةاألس

 ؟ اوستناٌت إلىتحوٌل البٌرالٌت  إلٌةوضح  -

 

 ةالكتب المنهجٌة المقرر    المصادر
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 عشر األسبوع الثامن                                                     

الت بالتبرٌد تحوالت االوستناٌت بثبوت درجة الحرارة والتحو   العنوان

 المستمر

لمعرفة سلوك الصلب عند تبرٌده من حالة االوستناٌت بمعدالت تبرٌد   الهدف

  .مختلفة

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

 تحوالت االوستناٌت بثبوت درجة الحرارة -1
 تحول االوستناٌت بالتبرٌد المستمر -2

  الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 البٌضاء السبورة .2

 

 األسئلة

 (موضحا علٌه: T.T.Tارسم منحنً التحول االٌزوثٌرمً )

 والمعلومات األطواركافة   -1
 معدل التبرٌد الحرج  -2

 

 

 الكتب المنهجٌة المقررة  المصادر
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 تاسع عشراألسبوع ال                                                  

 المعادلة,التقسٌة(المعامالت الحرارٌة)التلدٌن ,    العنوان

 

تغٌر الخواص المٌكانٌكٌة للصلب  إلىرٌة تهدف االمعامالت الحر أن  الهدف

 أوبسبب التغٌرات التً تحصل فً البنٌة خالل عملٌات التبرٌد  الكربونً

  .التسخٌن لهذا الصلب

  المواضٌع الرئٌسٌة

 المعامالت لحرارٌة -1
 التلدٌن -2

 التخمٌر لغرض التشكٌل -
 التخمٌر الشامل -
 لتخمٌر بالتكورا -
 المعادلة -3
 التقسٌة)التصلٌد( -4

 

 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 األسئلة

(الجزء الخاص كربون -ارسم مخطط االتزان الحراري لنظام )الحدٌد -
 ؟ ة األساسٌةٌبالصلب مإشرا علٌه المعامالت الحرار

 

 ةالمقرر الكتب المنهجٌة المصادر
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 عشروناألسبوع ال                                                     

تكملة المعامالت الحرارٌة)التقسٌة والمراجعة( المعامالت الحرارٌة   العنوان

 دون الصفرٌة, التعتٌق.  

 

المعامالت الحرارٌة هو تغٌر الخواص  إجراءالغرض من  إن  الهدف

    . , واختٌار المناسب من هذه الخواص بونًالكرالمٌكانٌكٌة للصلب 

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

 طرق التقسٌة)التصلٌد(  -1
 التصلٌد التام -
 التصلٌد الغٌر تام -
 المراجعة  -2
 المعاملة الحرارٌة دون الصفرٌة  -3
 التعتٌق  -4

 

 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 األسئلة

 ؟ سبب إجراء المراجعة بعد كل عملٌة تقسٌةما هو  -

 

 الكتب المنهجٌة المقررة   المصادر
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 حادي والعشروناألسبوع ال                                 

التقسٌة السطحٌة)الكربنة بؤنواعها والعامالت الحرارٌة التً تتبعها   العنوان

 دة.ٌن(النتردة,الس

 

السطحٌة هو لزٌادة صالدة سطح المعدن الغرض من إجراء التقسٌة  أن  الهدف

ر ـــة تغٌـــه وتتضمن هذه المعاملـــــدون تغٌر الخواص المٌكانٌكٌة لبقٌة أجزائ

 . المكونات الكٌمٌائٌة للسطح فقط

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

 التقسٌة السطحٌة -1
 طرق التقسٌة السطحٌة -2

 المكربنة لألجزاءالكربنة الصلبة ,المعاملة الحرارٌة  -
 ة السائلةالكربن -
 النتردة الكربنة الغازٌة -
 ٌندةالس -

 
  الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 األسئلة

 ؟ قارن بٌن الكربنة الصلبة والكربنة السائلة للفوالذ -

 

 الكتب المنهجٌة المقررة  المصادر
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 ني والعشروناألسبوع الثا                                               

 ب ــواص الصلـــــر السبك على خـــر عناصــــتؤثٌ الصلب ألسبائكً ,  العنوان

عناصر السبك على خواص الصلب  وتؤثٌر ألسبائكًدراسة الصلب  أن  الهدف

لبات الصناعة المحدودة ولتلبٌة متط الكربونًوذلك بسبب استخدامات الصلب 

 الكربونًهذا الصلب من خواص ال تتوفر فً الصلب  الهندسٌة ولما ٌتمٌز به

  وهذا ٌعود لتؤثٌر عناصر السبك

 

  المواضٌع الرئٌسٌة

 ألسبائكًالصلب  -
 تؤثٌر عناصر السبك على خواص الصلب  -

 

  الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 األسئلة

 ؟ًـــــالكربوناالت الصلب ـــــــــما هً تحدٌدات استعم -
 ؟ما هً التؤثٌرات العامة للعناصر السبائكٌة فً الصلب  -

 

 

 الكتب المنهجٌة المقررة المصادر
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 لث والعشرون األسبوع الثا                                              

 دةــــوم للصدأ, صلب العالصلب المقا  العنوان

 

للصدأ وصلب العدة هو لمعرفة  مأن الغرض من دراسة الصلب المقاو  الهدف

ً ــــــــلبت السابقة والتً ألسبائكًالصلب  أنواعأكثر أهمٌة من  أخرى أنواعا

 .المتطلبات الهندسٌة العدٌدة

  

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

  الصلب المقاوم للصدأ وأنواعه .1
 صلب العدة .2
 الكربونًالعدة  صلب 
  ألسبائكًصلب لعدة 
 المعاملة الحرارٌة للصلب سرٌع القطع 

 

 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 األسئلة

 ؟عرف الصلب المقاوم للصدأ . ثم أذكراهم أنواعه -

 الكتب المنهجٌة المقررة   المصادر
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 رابع والعشروناألسبوع ال                                              

 أنتاج حدٌد الزهر ومعامالته الحرارٌة  العنوان

 

ٌعتبر حدٌد الزهر من أكثر المواد المستخدمة فً السباكة لما ٌتمٌز به     الهدف

هار الصلب لذا ٌمكن من سٌولة جٌدة ودرجة انصهار واطئة مقارنة بدرجة انص

  صهره بسهولة وبتكالٌف واطئة.

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

 حدٌد الزهر -1
 فً حدٌد الزهر الكربونالعوامل التً تإثر على شكل وجود  -2
 معدل التبرٌد -3
 كٌمٌاويلا التركٌب -4
 المعامالت الحرارٌة الالحقة -5

  

 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 رة البٌضاءالسبو .2

 

 األسئلة

ى البنٌة المجهرٌة لع اويٌالكٌمما هو تؤثٌر معدل التبرٌد والتركٌب  -
 ؟والخواص المٌكانٌكٌة  لحدٌد الزهر ..وضح ذلك

 الكتب المنهجٌة المقررة    المصادر
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 خامس والعشروناألسبوع ال                                              

 . أنواعه الزهر وأهمحدٌد إنتاج  ةتكمل    العنوان

 

ك ــــــٌعتبر حدٌد الزهر من أكثر المواد المستخدمة فً السباكة وذل   الهدف

النخفاض درجة انصهاره مقارنة بدرجة انصهار الصلب لذا ٌمكن صهره 

  ف واطئه وتكون للمعدن المنصهر سٌولة جٌدة.ٌبسهوله وبتكال

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

 د الزهر الرمادي حدٌد الزهر األبٌض وحدٌ -
 حدٌد الزهر المطروق -
 حدٌد الزهر ذو الكرافٌت المتكور -
 حدٌد لزهر ألسبائكً -

  

 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 األسئلة

 ؟ قارن بٌن حدٌد الزهر األبٌض وحدٌد الزهر الرمادي -

 

 الكتب المنهجٌة المقررة   المصادر



 
 

 

26 
 

 سادس والعشروناألسبوع ال                       

تعرٌف التآكل ,التكالٌف االقتصادٌة المباشرة وغٌر المباشرة للتآكل   العنوان

 هر التآكل ,إلٌة حدوث التآكل.امظ

وٌعتبر  األهمٌةومسبباته للحد منه تعتبر فً غاٌة  التآكللدراسة  إن  الهدف

  من المشاكل الصناعٌة التآكل

 

 اضٌع الرئٌسٌةالمو

 تعرٌف التآكل .1
 مظاهر التآكل .2

 التآكل الكٌمٌائً -
 التآكل الكهروكٌمٌائً -

 إلٌة حدوث التآكل -3
 التكالٌف االقتصادٌة المباشرة والغٌر المباشرة للتآكل -4

 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 األسئلة

 ؟ هروكٌمٌائً فً المعادنوضح إلٌة حدوث التآكل الك -

 

 الكتب المنهجٌة المقررة   المصادر
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 سابع والعشروناألسبوع ال                                           

 .ألكهفً التآكل, الكلفانً التآكل العام , التآكل , قانون فارداي , السلبٌة  العنوان

 

ة فً كة التآكل للسبٌأن الغرض من دراسة السلبٌة هو لزٌادة مقاوم  الهدف

 األوساط المإكسدة 

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

  passivityالسلبٌـــــة  -
 الكلفانً التآكل -
 ألكهفً التآكل -
 قانون فارداي -

 ةالوسائل التعلٌمٌ

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 األسئلة

 ؟ ما المقصود بالسلبٌـــة -

 

 جٌة المقررةالكتب المنه   المصادر
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 والعشرون األسبوع الثامن                                               

 البلورات ٌنٌة , التآكل االختٌاري , التآكل ما برصاحب للتعمالتآكل ال  العنوان

 ., التآكل المصاحب لإلجهاد

 

إن الغرض من دراسة أنواع التآكل هو لمعرفة تؤثٌر الجهود الخارجٌة   الهدف

  .على تؤكل المعدن

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

 المصاحب للتعرٌة التآكل -1
 التآكل االختٌاري -2
 التآكل ما بٌن البلورات  -3
 التآكل المصاحب لإلجهاد -4

 

  الوسائل التعلٌمٌة

       Data showخالل الحاسبةجهازا لعرض من  .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 األسئلة

 ؟ما المقصود بالتآكل ألجهدي  -

 

 الكتب المنهجٌة المقررة   المصادر
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 تاسع والعشرون األسبوع ال                                                

 ألمثل للمادة,تلطٌف المحٌط , التصمٌم والتشغٌلاالختٌار ا   العنوان

ة ــــــــله فً السلســدٌد موقعــــدن وتحــــإن الغرض من اختٌار المع    الهدف

هو لمعرفة قٌمة الجهد السالب للمعدن والذي بدوره ٌحدد القدرة  هروكٌمٌائٌةالك

د ــــة عنـــعدنٌه مـــعلى مقاومته للتآكل .كذلك ٌمكن زٌادة مقاومة التآكل لقطع

  تصمٌمها تصمٌما  جٌدا.

 

 المواضٌع الرئٌسٌة

 طبٌعة المعدن  -1
 المحٌط الذي ٌستعمل فٌه المعدن  -2
  تؤثٌر التصمٌم على التآكل  -3

 

  الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 

 األسئلة

 ؟ أشرح تؤثٌر التصمٌم على مقاومة التآكل -

 

 

 الكتب المنهجٌة المقررة  :رالمصاد



 
 

 

31 
 

 األسبوع الثالثـــون                                             

 .طرق الوقاٌة من التآكل   العنوان

دراسة الطرق المستخدمة لوقاٌة المعادن والسبائك من التآكل والتقلٌل    الهدف 

 من الخسائر المادٌة الناتجة عن مشكلة التآكل

 

 اضٌع الرئٌسٌةالمو

 طرق الوقاٌة من التآكل

 دناالطالء بالمع -أوال

 التغطٌس  -1
 الترسٌب الكهربائً  -2
 التصفٌح -3
 الرش  -4
 الطالء بالتغلغل -5
 الطالء بالمواد الالمعدنٌة -ثانٌا
  الحماٌة الكاثودٌة -ثالثا

 

 الوسائل التعلٌمٌة

       Data showجهازا لعرض من خالل الحاسبة .1
 السبورة البٌضاء .2

 ئلةاألس

 ما المقصود بالحماٌة الكاثودٌة للمعدن؟ -

 الكتب المنهجٌة المقررة  المصادر
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