
 .((( materials engineering هندسة املوادأو  Materials science علم املواد)))

و  اىعيٌهى حقو ٍخعذد اىخخصصاث ٌخضَِ خىاص اىَادة وحطبٍقاحها فً ٍخخيف ساحاث 

وهزا اىعيٌ ٌبحث اىعالقت بٍِ بٍْت اىَىاد وخصائصها. ىزىل فهى ٌضٌ عْاصش ٍِ  .اىهْذست

وٍع  .واىنهشبائٍت اىَذٍّت ,اىٍَناٍّنٍت ,اىهْذست اىنٍٍَائٍتومزىل  ,واىنٍٍَاء اىخطبٍقٍت اىفٍزٌاء

فإُ عيٌ اىَىاد قذ فً اىسٍِْ األخٍشة,  حنْىىىجٍا اىْاّى, بعيٌ اىْاّىاالهخَاً اإلعالًٍ اىَخزاٌذ 

و  اىششعٍت اىهْذستوهى جزء هاً أٌضاُ ٍِ  أصبح فً ٍقذٍت اىعيىً فً اىعذٌذ ٍِ اىجاٍعاث.

ماّج اىَىاد اىَسخخذٍت فً أي  .دساست اىَْخجاث اىفاشيت وٍنىّاحها وهً ,هْذست اىَىاد اىششعٍت

 .عصش ٍِ اىعصىس هً ٍا ٌحذد اسٌ هزا اىعصش

فقذ ماُ هْاك اىعصش اىحجشي , واىعصش اىبشوّزي مأٍثيت عيى رىل. وٌعخبش عيٌ اىَىاد أحذ  

 .أقذً أشناه اىهْذست واىعيىً اىخطبٍقٍت

 

 

 

(((((تاريخ وتطور علم املواد ))))) 

 ابن سٌنا، ومنهم المعادنقدٌماً فً هذا العلم وخصوصاً فً علم  مسلمون علماءبرع 

الجاهر فً »مؤلف كتاب  والبٌرونً ,المعادن والذي ٌعتبر أول من درس وصّنف

أزهار »اب ـــــــصاحب كت والتٌفاشً ,علم المعادنالذي ٌتناول  «الجواهر معرفة 

وكذلك  ,واألحجار الكرٌمةالذي ٌصف فٌه المعادن  «ر األحجاراألفكار فً جواه

 مؤلف كتاب ابن االكفانً

 (( .وال الجواهرنخب الذخائر فً أح)) 
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 .التعدٌنالذي تطور بدوره من مجال  علم الفلزاتوقد تطور علم المواد الحدٌث من 

وقد حدثت طفرة كبٌرة فً فهم علوم المواد أثناء القرن التاسع عشر عندما أثبت 

فً مختلف  للتركٌب الذري التحرٌك الحراريأن الخواص  جوزٌه وٌالرد قٌبس

حاالت المادة ترتبط بالخواص الفٌزٌائٌة للمادة، وقد جاءت الكثٌر من المواد الجدٌدة 

، ومن بٌنها السبائك المعدنٌة ومواد الكربون والسٌلٌكون للسباق الفضائًكنتٌجة 

، وقد كان علم المواد عامال دافعا لتطوٌر مركبات الفضاءالتً تستخدم فً بناء 

 السٌلٌكون(وأشباه الموصالت مثل اللدائنتقنٌات لمواد أحدثت تغٌرات ثورٌة مثل 

 . )واألنتٌمون

 

 ((( المواد علوم أساسيات))) 

 استكشاف ومحاولة جدٌدة مواد عن عشوائً بشكل البحث من بدال المواد، علم فً

 مواد إنشاء ٌمكن حتى جوهري نحو على المواد فهم هو الهدف ٌكون خواصها،

 المواصفات ربط المواد علم أساس وٌتضمن. المطلوبة الصفات لها ٌكون جدٌدة

 وحاالت الذرات ببنٌة معٌن تطبٌق نطاق فً المواد إلحدى النسبً واألداء المطلوبة

 وبالتالً المادة لبنٌة المحددة العوامل أهم أما. التوصٌف عملٌة خالل من وذلك المادة

 خاللها من معالجتها تم التً والطرٌقة لها المكونة الكٌمٌائٌة العناصر فهً خواصها

 وربطها اــــمع اـــــمعه التعامل تم إذا العوامل وهذه. النهائٌة الصورة إلى للوصول

 ةـــالمجهرٌ أو ةـــــالدقٌق البنٌة مــــتحك ًـــــفه ة،ــــــالحرارٌ اـــــالدٌنامٌك بقوانٌن

microstructure خواصها وبالتالً للمادة. 

 

 ((( المواد عيوب))) 

 تجعلها التً هً عٌوبها ،البشر مثل المواد: تقول المواد علم فً قدٌمة مقولة هناك

 ممكنة غٌر حالٌا المواد إلحدى عٌوب بدون بلورة صناعة وتعد.  لالهتمام مثٌرة

 المواد فً الموجودة العٌوب فً بالتحكم المواد علماء ٌقوم ذلك من وبدال. فٌزٌائٌا

 دودـــوح الرواسب مثل وبــــالعٌ وهذه ،crystalline materials ، المتبلورة

 interstitial atoms ةـــالدخٌل ذراتــــــوال grain boundaries الحبٌبات

 وذلك ،substitutional atoms التبدٌلٌة الذرات أو vacancies والفجوات

 .المطلوبة الخواص لها ٌكون مواد تكوٌن أجل من
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 (((المواد بنية))) 

 ًــف تجمدها عند متبلورة كلها زاتــــفالفل ، منتظم بلوري تركٌب المواد لجمٌع لٌس

 اـــأم ،ورــــالتبل من مختلفة اتــــدرج علٌها فٌبدو اللدائن أما ، عادٌة تبرٌد ظروف

 متبلورة رـــــغٌ هً الطبٌعٌة المواد من والعدٌد الخزفٌات أنواع وبعض الزجاجٌات

amorphous المواد وهذه الذري، التشكٌل فً المدى طوٌل تنظٌم أي لدٌها ولٌس 

 .المتبلورة المواد من أكثر وتشكٌلها معالجتها فً كثٌرا أصعب

 

 

 

 

 


