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 قسم هندسة املواد 

 اجلامعة التكنولوجية
عـدا   تتضمن معلية التحول التكنولويج احلديث الكثري من املتطلبات لـغـرر ر ـد اد 

والاعتاكر والجل اس مترار هذا التقدم ذو الهناايت املفتوحة والا ق الواسعة, ولكن عداية 

اي اعدا  تكنولويج حديث تشرتط مقدما الوقوف ومنذ اخلطوة الاوىل عىل نوعية املادة 

املس تخدمة هل وتطاعق مواصفاهتا مع جحم هذا الاعدا  لضامن دميومته وتطوره. من خالل 

ي  هذا املنطلق  أ ن اختصاص عمل هندسة املواد يقع مضن اعامل املراحل الاوىل احلامكة د 

تطبيق علمي او هنديس حديث واختيار املادة الهندس ية املالمئة لتطبيق حمدد يه مرحةل 

متـرار الـتـطـبـيـق الـهـنـديس.   ريدة واجبة واكرث من اساس ية هد ها الاعىل جناح واس 

من هنا حتتل اقسام ومراكزهندسة املواد عاملياة مراتب متقدمة يف التصنيفات العاملية ك كرث 

الاقسام املراد مهنا متزيا واعداعا يف الاجتاهات اك ة ملا يضمن يف حال دقـة الاخـتـبـار 

واسلوب التطبيع من جناح مس تقبيل الي منتج. خفطة جناح الانتاج تقع دوما عىل عاتق 

الاختيار ادلقيق للمنتوج واك ة اجزاءه ادلقيقة. هبذا  أ ن همندس املواد ذو الكفاءة ميكن 

كرث املهندسني املقبلني عىل معل تفرداة يف الاخـتـصـاص  ادراجه مضن املراتب اخلاصة د 

وعنواان ابرزا يف حال البحث يف اجياد الوظائف التخصصية ملا يتطلبه سوق العمل من 

نوادر التخصصات تقع الكثري مهنا يف منظور ا ق هندسة وعلوم املواد.  عنـاونـن ابرزة 

اكلطاقات البديةل وتكنولوجيا النانو وهندسة التعدنن والبدائل التعويضية واملوارد الطبيعية 

  اىل اخره جاءت مجيعا من رمح متطلبات السوق اخلاصة ابملواد الهندس ـيـة احلـديـ ـة.

كخـطـوة  0111جاء اس تحداث قسم هندسة املواد يف اجلامعة التكنولوجية العريقة عام 

رائدة مطلوعة لقلب مزيان احلاجة امللحة يف الصناعة, وقد برز امسه منذ البداية كواحد من 

اوائل هذه التخصصات عىل مس توى البدل واملنطقة يف حيهنا لتخرجي همندسني ممتزينن يف 

جمال املواد الهندس ية. وقد اثبت همندسو املواد اخلرجيون كفاءهتم بشغلهم مراتب عدة يف 

البدل ويف مراكز عديدة عرعيا ودوليا واكنت وال تزال ععض اسامء ادل عات املتوالية مـن 

قسم هندسة املواد مدعاة للفخر والاعزتاز. عالوة عىل ذكل  ان خرجيي ادلراسات العليا 

من هذا القسم ال نزالو نر دون العديد من جامعات القطر مبا مطلوب مـن الاسـاتـذة 

اجلامعيني يف هندسة املواد. يضم قسم هندسة املواد حاليا ثالث  رو  هندس ية ختصصية 

اضا ة اىل ختصص عام يتضمن منح الشهادات العليا للامجس تري وادلكتوراه. يتطلع قسم 

هندسة املواد اىل مواكبة التطور العاملي احلديث وهو خيطو دوما اىل لك ما هو جـديـد 

ومفيد من اجل الارتقاء ابلعمل يف ش ىت الاجتاهات واضعا يف نصبه لك ما من شانه اعالء 

  امس اجلامعة التكنولوجية وخدمة عدلان العزنز.
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  ــرو  القســم العلميـــة
 

من قسم هندسة املواد / اجلامعة التكنولوجية يتأ لف 
 ثالثة  رو  علمية هندس ية متخصصة ويه كام ييل:

  ر  هندســــــة املــــــواد العـــــامأ والة: 
 

  ر  هندسة السرياميك ومواد البناءاثنيُا: 
 

  ر  هندسة املواد البولميرية والبرتوكميياويةاثل ُا: 
 

هو هتيئة املالاكت الهنــدســ ــيــة الهدف الاسايس للقسم 
املتخصصة يف هندسة املواد باك ة  روعه لتلبـيـة حـاجـة 
الصناعة الوطنية لهذه املالاكت حيث يقوم همندس املـواد 
ابختيار املادة الهندس ية الس تخدام معني )مـيـاكنـيـ  او 
كهرابيئ او الكرتوين او كميياوي ... اخل( وتـبـدأ  املـرحـةل 
ال انية عتصممي املنتج من قبل املهندسني اذلي مت اختيـاره 

 من قبل همندس املواد .
ذلا  ان مناجه قسم هندسة املواد ومفـرداهتـا يـيـبـغـي ان 
تكون موهجة  ابملام خرجي القسم ابملواد الهندس ـيـة اك ـة 
ومعر ة اك ة خواصها الفنية ليتس ىن هل ان يقرر اية مـادة 
يه اكرث مالمئة لالس تخدامات املطلوعة ول  يسـ ـتـطـيـع 

 اجياد البدائل املتو رة عن هذه املادة .  
 



يف مجيع ميشأ هتـا وابالخـص وزارة الصناعة واملعادن    -0
رشكــة  الاطــارات / رشكــة الــبــطــارايت / رشاكت 
البرتوكميياوايت / رشاكت الاصباغ /رشاكت الاطارات / 
رشكة  الاانعيب واملواد البالستيكية /  املعهد املتخصص 
للصناعات الهندس ية / املعاهد الصناعية/ معامل الطاعوق 

 والامسنت والبالط / معامل الزجاج واخلزف.
مراكز تصنيع الاطراف الاصـطـنـاعـيـة وزارة الصحة   -7

واملساند ذلوي الاحتياجات اخلاصة / مراكز تصنيع املواد 
 الاحيائية.

يف رشاكت وزارة النفط معوماة الانشائية وزارة النفط   -3
مهنا والاس تخراجية / الس يطرة النوعية / حتلـيـل املـواد 

 .النفطية

مركز التقييس والس يطرة النـوعـيـة /   وزارة التخطيط  -4
 اخملتربات.

 البيوت الهيلكية /الكر اانتوزارة الاساكن والاعامر  -5
هيالك الاعيية من املواد البولميرية املقواة / هيالك اجلسور 

 والامعدة واخلزاانت.
يف خمتربات اغـلـب رشاكهتـا ومـدنـرايهتـا أ مانة عغداد   -6

 ومؤسساهتا وابالخص رشكة ابن رشد.
الرشكة الالكرتونية والاهجزة ادلقيقة /  وزارة الكهرابء  -2

 اخملتربات.
 .وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي -8
 .وزارة العلوم والتكنولوجيا -1

 .وزارة االتصاالت -01
 

 والعديد من دوائر ادلول والقطا  اخلاص

 جماالت معل همندس املواد  همـــــام وواجبات همندس املــــواد 

اجراء الفحوصات عىل املواد اخلام او املنتجات الهنائية  -0
 وذكل لضامن جودهتا.

تصممي وحتديد الاختبار او الس يطرة عىل الاجراءات  -7
 العملية.

تقيمي املواصفات الفنية والعوامل الاقتصادية املتعـلـقـة  -3
 عتصميمي وتصنيع املنتج.

حتليل عياانت  شل املتج ونتاجئ التـحـلـيـل اخملـتـربيـة  -4
 لتحديد اس باب الفشل ووضع احللول للمعاجلة.

 حتديد الاساليب املناس بة لتصنيع ورعط املواد. -5
ختطيط وتعديل العمليات اخملتربية لغرر تطونر املواد  -6

وطرق تصنيعها اليت تليب اللكفة ومواصفات املنتج ومعايري 
 الاداء.

حل املشالك يف عدد من اجملاالت الهنـدسـ ـيـة مـثـل  -2
املياكنيكية والكمييائية والكهـرابئـيـة واملـدنـيـة والـنـوويـة 

 والفضائية.
الارشاف عىل معليات الانتاج وطرق الـفـحـص يف  -8

املواقع الصناعية مثل الصهر او معـلـيـات السـ ـبـك او 
 معليات انتاج املواد غري املعدنية.

تعديل خصائص الس بائك املعدنية وذكل ابس ـتـخـدام  -1
 املعامالت احلرارية واملياكنيكية املطلوعة.

ازال املعادن من اخلامات وصقلها وس باكهتا للحصول  -01
 عىل معدن مفيد.

 تصممي حمطات ومعدات التجهزي. -00
اجراء دورات تدريبة عىل منتجات املواد اجلـديـدة  -07

والتطبيقات او طرق التصنيع ملعر ة املوصـفـات الـفـنـيـة 
 وحتديد الاختيار الصحيح.

ختطيط وتقيمي املشـاريـع اجلـديـدة والـتـشـاور مـع  -07
املهندسني والفنيني لغرر التعاون واملشاركة يف التنـفـيـذ  

 لغرر الوصول لالهداف املطلوعة.

 انشطة العمل ملهندس املــــواد 

: مراقبة الاس تـالم واحلصـول احلصول عىل املعلومات  -0
 عىل املعلومات من مجيع املصادر ذات الصةل.

: حتديد حتديد وتعريف الاهداف, الا عال والانشطة -7
املعلومات عواسـطـة الـتـقـدنـرات واحلسـاابت وحتـديـد 
الفروقات والتشاعه والكشف عـن املـتـغـريات ا ـيـطـة 

 خملتلف الانشطة.
: حتليل املعلومات وتقيمي اختاذ القرارات وحل املشالك  -3

 النتاجئ الختيار ا ضل احللول للمشالك.
تقدنر اخلصائص القاعةل للقياس للك مـن املـنـتـجـات   -4

: تـقـدنـر الاجحـام واملسـا ـات والانشطة او املعلومات
ومكياهتا وحتديد الوقت والتاكليف واملوارد او املواد الالزمة 

 لتنفيذ نشاط العمل.
: التجـمـيـع, الـرتمـزي, الـتـصـنـيـف, معاجلة املعلومات  -5

 احلساابت, اجلدول ومراجعة املعلومات او البياانت.
: التعرف عـىل املـبـاد  حتليل البياانت او املعلومات  -6

الاساس ية, الاس باب وحقائق املعلـومـات عـن طـريـق 
  صل املعلومات او البياانت اىل اجزاء منفصةل.


