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هندسة المعادن
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Transport Phenomena in Metallurgy
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Casting and Welding Processes
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ميتالورجيا ميكانيكية
ظواهر انتقال ميتالورجية
فحص المواد المعدنية
المواد االلكترونية والمغناطيسية
تكنولوجيا مواد
تصميم واختيار مواد
عمليات سباكة ولحام
لدونة وتشكيل معادن
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Metal Machining
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Electronic & Magnetic Materials
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Design & Selection of Materials
Casting and Welding Processes
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بوليمرات حياتية
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Engineering and numerical
analysis
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Polymer Rheology
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المادة بالغة العربية
علم البلورات

1

ميكانيك الحركة

2

علم المعادن

3

مواد هندسية II

4

مقاومة

5

المادة بالغة االنكليزية
Crystallography
Mechanics Engineering
Mineralogy
Engineering Materials Ii
Strength Of Materials

6

الديناميكية الحراري وحركيات المواد

Thermodynamic And Kinetics Of Materials

7

مواد بناء

Buildings Materials

8

مقدمة لمواد السيراميك

Introduction To Ceramic Materials

9

زجاج

Glass

10

أحصاء هندسي

Engineering Statistical

11

حراريات

Refractories

12

تحليالت عددية

Numerical Analysis

13

انتقال حرارة I

Heat Transfer I

14

المحفزات السيراميكية

Ceramic Catalysts

سيراميك حياتي

Bioceramics
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هندسة المواد

هندسة السيراميك ومواد البناء

دبلوم عالي

خصائص المواد السيراميكية

Characterization Of Ceramic Materials

17

خصائص ومكونات التربة

Characterization And Composition Of Soil

18

مواد سيراميكية مركبة

Ceramic Composition Materials

19

مخطط التوازن للمواد السيراميكية

Phase Diagram Of Ceramic Materials

20

فحص المواد سيراميكية

Testing Of Ceramic Materails

21

ميكانيك كسر

Fracture Mechanics

22

تحوالت طورية للمواد السيراميكية

Phase Transformation Of Ceramic Materials

23

التلبيد

Sintering

24

تصميم واختيار مواد

Design and Selection Of Materials

25

سيراميك متقدم

Advanced Ceramics

26

هندسة صناعية

Industrial Engineering

27

تقنيات متقدمة

Advanced techniquis

28

هندسة األسطح

Surface Engineering

29

سمنت وكونكريت

Concrete and Cement
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