
MANUFACTURING ENG. & MATERIALS [MEM]
Bachelor Programs, Credit Hours System, Cairo University, Faculty of Engineering

Employment opportunities for graduates from Mechanical
Engineering majoring in Materials and Manufacturing are in the
areas of research and development of new materials and
technology to potential breakthroughs in materials field products,
design of equipment or systems, supervision of production,
maintenance and administration. The program is designed to
prepare graduates for the local and international industrial
community, through specialized courses in Modern
manufacturing processes, Nanotechnology, Processing and
fabrication of high strength-light weight metals and composites.

▪ Create a multi-disciplinary environment for developing
novel materials and their processing techniques, with
prospective applications.

▪ Manufacturing and Materials engineer may work in areas
where it is required to solve problems in the fields of
materials processing, production lines, failure analysis,
materials selection in design, design for manufacturing,
modern manufacturing processes and development of new
materials with novel properties.

▪ Employ modern CAD and CAD/CAM facilities in design
and production processes.

▪ Select and identify an appropriate material and
manufacturing route for the design of a component.

▪ Use appropriate mechanical testing, metallography and
chemical analysis methods for characterization of any
material category.

▪ Use appropriate computer software for design,
simulation and modeling exercises.

▪ Utilize materials engineering principles to develop new
materials/processing routes for improved performance
of engineering systems.

Key Features:

For more information, visit:
eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/

Cairo University, Faculty of Engineering, 
Giza, Arab Republic of Egypt.

Program Objectives:



ميمالتصعملياتفيالحديثةكاموالكادالكادأنظمةتوظيف▪

.واألنتاج

ةالمناسبالتصنيعوطرقالمالئمةالموادوتحديداختيار▪

.المكوناتلتصميم

جهرىالموالفحصالمناسبةالميكانيكيةاالختباراتإستخدام▪

تحديدلوذلكالكيميائيةالتحاليلالىباألضافهالمعادنلبنية

.للموادمختلفةخصائص

ةوالمحاكاللتصميمالمناسبةالكمبيوتربرامجاستخدام▪

.النمطيالتمثيلعلىوالتدريب

نتحسيأوجديدةموادلتطويرالموادهندسةمبادئاستخدام▪

.الهندسيةاألنظمةأداءتطويرأجلمنالموادمعالجةطرق

بعد إتمام برنامج التصنيع والمواد، : مكتسبات البرنامج 

: سوف يكون خريجى التصنيع والمواد قادرين على 

وتقنياتجديدةموادلتطويرالتخصصاتمتعددةبيئةخلق▪

.الموادلهذهالمحتملةالتطبيقاتمعمعالجتها،

تطلبتالتىالمجاالتفيالعمليستطيعوالموادالتصنيعمهندس▪

تحليلاإلنتاج،خطوطالمواد،معالجةمجاالتفيالمشاكلحل

لتصنيع،لالتصميمالتصميم،فيالمواداختيارالميكانكى،االخفاق

ذاتجديدةموادتطويرالىباألضافهالحديثةالتصنيععمليات
.مألوفةغيرخصائص

مميزات البرنامج

:لمزيد من المعلومات قم بزياره

eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/
كلية الهندسة -جامعة القاهرة 

جمهورية مصر العربية -الجيزة 

التصنيع والمواد هندسة برنامج 
جامعة القاهرة-كلية الهندسة -نظام الساعات المعتمدة -برامج البكالوريس 

نيعالتصتخصصالميكانيكيةالهندسةمنللخريجينالعملفرص

والتكنولوجياالموادوتطويرالبحثمجاالتفيتتمركزوالمواد

المعداتوتصميمالمواد،إنتاجمجالفيطفراتلتحقيقالجديدة

نأعلىعالوة.واإلدارةوالصيانةاإلنتاجعلىواإلشرافواألنظمة،

الصناعيللمجتمعخريجينإعدادأجلمنتطويرهتمالبرنامجهذا

اتعمليفيمتخصصةدوراتتوفيرخاللمنوذلكوالدوليالمحلي

معادنالوتصنيعوتجهيزالنانو،وتكنولوجياالحديثة،التصنيع
.هالمركبالموادوأيضاعاليةميكانيكةخواصذاتالوزنالخفيفة
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