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 القسم / التقنيات الميكانيكية 

 فرع /اإلنتاج

 

 

 الرؤيا

 الرئيسية ويسير القسم اتجاا  توسايق قاةادل التم ايم التقنا   قسم الميكانيك هو احد األقسام التكنولوجية
 وتطبيقاته الحديثة ليكون قائدا ف  تقديم خدمات تقنية ممتمدل روح التنافس والتماون مق المجمق.

 
 

 

 الرسالة

  يتبنى قسم الميكانيك رسالة ةامة تستند ف  شك ها المام إلى إطار التم يم التقن  فا  المارا، ر رساالة
لى تحقيقها كل ةام إلبراز وجاه التميياز ل قسام. وتتركاز األهاداا الماماة فا  تخاري  كاوادر يسمى إ

تقنية وطنية ة ى مستوى من التم يم والتدريب تكون قادرل ة ى استيماب منظوماات التقنياات ودةام 
 مسيرل التطور التقن  لمواكبة التطورات التقنية المالمية السريمة.

 وتتضمن الرسالة الخاصة ماي:  - 
 استخدام تقنيات الحاسوب واالنترنيت ف  التم يم والتدريب. .1
 تفميل المالقة مق القطاع الخاص ف  مجاالت التدريب. .0
 متابمة التطوير لمناه  الخطط التدريبية ومن ثم تحديث الممامل والورش. .3
 التفاةل مق سو، الممل وحاجات المجتمق ف  التأهيل والتدريب. .4
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 الي والبحث العلمي وزارة التعليم الع

 هيئة التعليم التقني 

 قسم الشؤون العلمية
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 ميكانيكية القسم / التقنيات ال

 فرع /اإلنتاج

 

 الهدف

 

يهدا فرع اإلنتاج الى إةداد المالكات التقنية الت  تكون ح قة وصل بين االختصاص  والمامل 

الماهر ويقوم القسم بإةداد وتهيئة الخري  وتزويد  بالمم ومات النظرية والتطبيقية والمم ية ليكون قادراً 

 ة ى تنفيذ اإلةمال المناطة به .

 

 مل الخريجتوصيف ع

 الممل ة ى مخت ا مكائن قطق الممادن ) المخرطة ر الفريزل ...الخ(. -1

القدرل ة ى توزيق المم يات اإلنتاجية ة ى ةناصر التشغيل وإةداد المسار التكنولوج  من  -0

 الوحدات اإلنتاجية لتحقي، األس وب األفضل لألداء.

إةداد بطاقات التشغيل سواء بالنسبة الممل ف  األقسام التكنولوجية ف  المصانق والمساهمة ف   -3

 ل ورش او المكائن وحسب ةناصر التشغيل .

 تنفيذ اإلةمال المتم قة بالسيطرل النوةية وضبط الجودل . -4

 المشاركة والتنفيذ إلةمال الصيانة الطارئة والدورية ل مكائن واآلالت الت  تقق ضمن اختصاصه. -5
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 هيئة التعليم التقني 

 قسم / التقنيات الميكانيكية 

 فرع/ اإلنتاج 

 الخطة الدراسية / الصف األول

 نوع المادة المادة الدراسية ت
 عدد الساعات

 م ع ن

1 
 (1)عمليات تصنيع

Manufacturing Processes(1) 
 4 2 2 تخصصية

2 
 خواص مواد

Material Properties 
 2 - 2 تخصصية

3 
 (1ل)المعام

Workshops(1) 
 8 8 - تخصصية

4 
 الميكانيك*

Mechanics 
 5 3 2 مساعدة

5 
 الرياضيات

Mathematics 
 2 - 2 مساعدة

6 
 (1تطبيقات الحاسوب)

Computer application(1) 
 3 2 1 مساعدة

7 
 الرسم الهندسي 

Engineering drawing  
 3 3 - مساعدة

8 
 تكنولوجيا الكهرباء 

Electrical technology 
 3 2 1 مساعدة

9 
 حقوق اإلنسان

Human rights  
 2 - 2 عامة

 32 20 12 المجموع

 )*( تعني ان المادة تدرس باللغة االنكليزية .                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 هيئة التعليم التقني 

 / التقنيات الميكانيكية قسم 

  فرع/ اإلنتاج 

 الدراسية / الصف الثاني الخطة   

 نوع المادة المادة الدراسية ت

 عدد الساعات

 م ع ن

1 

 تقنية أجزاء المكائن *

Machine Parts 
 3 - 3 تخصصية

2 
 (2)عمليات تصنيع

Manufacturing Processes(2) 
 4 2 2 تخصصية

3 
 المعادن 

Metallurgy 
 4 2 2 تخصصية

4 
 (2المعامل)

Workshops(2) 
 8 8 - تخصصية

5 
 المشروع 

Project 
 4 4 - تخصصية

6 
 الرسم الصناعي 

Industrial drawing 
 3 3 - تخصصية

7 
 اإلدارة والسالمة المهنية 

Management & accupational safety 
 2 - 2 مساعدة

8 
 (2تطبيقات الحاسوب) 

Computer application(2) 
 3 2 1 مساعدة

9 

 الديمقراطية

Democracy 

 

 2 - 2 عامة

 33 21 12 المجموع

 )*( تعني ان المادة تدرس باللغة االنكليزية .                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 هيئة التعليم التقني 

 / التقنيات الميكانيكية قسم 

 فرع/ اإلنتاج 

 

 الخالصة

 65 ةدد الساةات /أسبوع ل مرح تين 

 130  ةدد الوحدات ل مرح تين

 %37 نسبة الساةات النظرية ل مرح تين 

 %63 نسبة الساةات المم ية  ل مرح تين

 %62 نسبة الساةات ل دروس التخصصية  ل مرح تين

 %32 نسبة الساةات ل دروس المساةدل  ل مرح تين

 %6 نسبة الساةات ل دروس المامة  ل مرح تين

 270 ةدد ساةات التدريب الصيف  

 2220 الك ية مضافا إليها التدريب الصيف  ل مرح تينةدد الساةات 
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 مفردات السنة

 األولى
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  الفرع / اإلنتاج ) مستمر (                 القسم / الميكانيك                        

 

 

 دلاسم الما

 

 (1ةم يات التصنيق )

 

 السنة الدراسية

 

 األولى

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

0 

 

0 

 

4 

 هدا المادل : تخري  كادر وسط  قادر ة ى الممل ف  مجاالت التصنيق واإلنتاج لإلسهام ف  األةمال اآلتية : 

 القدرل ة ى تح يل المم يات الى ةناصر التشغيل .  -1

 سار التكنولوج  بين الوحدات اإلنتاجية .إةداد الم  -0

 إةداد بطاقات وأوامر التشغيل بكل وحدل وبكل ماكنة    -3

 وحساب ةناصر وقت التشغيل وبرام  التحميل ل وحدات .      

 تحديد ةناصر السيطرل النوةية وضبط الجودل .   -4

 أجراء حسابات مبدئية لتكاليا التشغيل .  -5

 المفردات النظرية

 اصيل المفرداتتف األسبوع

 األول

 

 أجهزلر طر، قياس األبماد الرئيسية  وأسبابهتمريا القياس ووحدات القياس ر الخطأ 

 القياس البسيطة الناق ة .

 . أنواةهااستخداماتها ر  أجزائهاقدمات القياس ) الفرنيات (  الثان 

 الميكرومتر . ر فكرل ةمل أجزائهار استخداماتها ر  أنواةهاالميكرومترات ر  الثالث 

 ر طريقة استممالها . أنواةهاقوالب القياس واستخداماتها ر  الرابق 

 .أنواةهاقياس الزوايا ن قدود القياس ) الضبمات (  أدواتالجانبية  وأشكالقياس الزوايا  الخامس 
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 تفاصيل المفردات األسبوع

وقياس الخطول وقطر الخطول ر  الخارجية والداخ ية األقطارطريقة قياس ةناصر ال ولب ر  السادس

 الميكانيك  االلكترون  . مقارنةال أجهزل

القياس بالتردد الصوت  ر الضوئية  أجهزلالجهاز الضوئ  ر بمض طر، القياس الحديثة )  السابق

 الرقمية ( .

مة والمم يات تخدالمس األدواتالبرادل ودورها ف  التطوير الصناة   ر ةم ية الشنكرل ر  الثامن

وطر، ربط  وأنواةهالت  تتضمنها ةم ية البرد ر المبارد المستمم ة ومواصفاتها ر المكائن ا

 المبارد ر طريقة تنظيا المبارد .  التالمشغوالت ة يها ر استمما

التاجين النشر ر سالح المنشار ر  ةم يةالقطق بالمنشار ر الشروط الواجب توافرها ف   التاسق

رؤوس المطار، اليدوية وطريقة  أنواعر  وصيانتهاة سنها ر االجنات ر طريق وأنواةها

 تثبيتها .

ةم ية  أجراءالرايمرات ر كيفية  أنواعالبرايم ر  أنواعوانواع المثاقب ر  والبرغ ة الثقب الماشر

 الثقب والبرغ ة .

  المستمم ة ف  صناةتها ر الشروط الواجب توفرها ف األخشابر  أنواةهاالنماذج ر  الحادي ةشر

 النموذج .

المستخدمة ف  صناةة النموذج وقوالب االكوار وطريقة تصميم نموذج  واألجهزل األدوات الثان  ةشر

 بسيط .

السباكة ر نبذل تاريخية ر الطر، ر الرئيسية ل سباكة ) سباكة الصبات  السباكة الرم ية ر  الثالث ةشر

 ا ةم ية السباكة . السباكة بالقوالب الممدنية ر طر، أخرى ل سباكة ( مزاي

السباكة الرم ية ر رمال السباكة مواصفاتها ر مكوناتها ر رمل السباكة واألجهزل المستخدمة  الرابق ةشر

 واإلضافات ة ى رمل السباكة . 

المقالبة واألدوات المستخدمة ف  تجهيز القوالب الرم ية ر ةم ية مقالبة نموذج بسيط واخر  الخامس ةشر

 الطفي ــــة والقوالب المستميثة المستخدمة مقمد ر القوالب 

ر رمل ال باب ونسب خ طة والمواد المضافة اليه ر مراحل ةم ها ) خ ط  أنواةهاال باب ر  السادس ةشر

او طر، تجفيا  األفرانالرمل وتجهيز  رةمل الكور ر تجفيفه ( فائدل ةم ية التجفيا 

 الكور وممداتها . 

 . وأنواةهار السباكة بالطرد المركزي ر  أنواةهالب الممدنية ر السباكة بالقوا السابق ةشر

 السباكة بالشمق المفقود ر السباكة المستمرل ر السباكة القشرية . الثامن ةشر
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 تفاصيل المفردات األسبوع

صهر الممادن وأسسها ر أنواع أفران الصهر ر فرن الدست ر األبماد الرئيسية وطريقة  التاسق ةشر 

 يل ر فرن البواد، ر فرن القوس الكهربائ  ر الفرن الماكس ر الفرن الدوار . التشغ

صب المسبوكات ر ممداتها وأسسها ر تنظيا المسبوكات ر ةيوب المسبوكات ر فحص  المشرون 

 المسبوكات . 

لضغط  لحام ل حام والت  ) لحام ا  الرئيسيةال حام الممادن ر توضيح الطر،  أسسال حام ر  الحادي والمشرون 

ل حام الصهر ر لحام التبرس ولحام الكاوية (  أخرىالصهر بالقوس الكهربائ  ر طر، 

 انواع وصالت ال حام . 

لحام الضغط ة ى الساخن والمتضمن ) لحام المقاومة الكهربائية بما فيه لحام النقطة ولحام  الثان  والمشرون 

لحام الضغط باستخدام المتفجرات ر الخط ر لحام الوميض ( لحام الضغط ة ى البارد ر 

 لحام الضغط باستخدام الموجات فو، الصوتية .

استي ين ر  –هيدروجين ولحام االوكس  –لحام الصهر ولحام الغازي ر لحام االوكس   الثالث والمشرون 

 أنواع ال هب ر ال حام اليمين  وال حام اليساري ر القطق باال وكس  استي ين .

لحام القوس الكهربائ  ر تيار ال حام ر طريقة القطبية المباشرل والقطبية الممكوسة ر أنواع   الرابق والمشرون

 األقطاب ر تغ يا األقطاب الممدنية وأنواةها .

حركة االلكترودر طر، ةزل األقطاب ومنطقة ال حام ر لحام القوس الكهربائ  باستخدام  الخامس والمشرون 

 ز ثان  اوكسيد الكربون ر لحام باالركون التي  ر لحام المتب (الغازات الواقية ) ال حام بغا

لحام القوس الكهربائ  بالهيدروجين الذري ر لحام القوس المضمور ر لحام الصهر  السادس والمشرون

 بالترميث.

ن الحديثة م األنواعلحام التبريس ولحام الكاوية ) لحام المونة ولحام السمكرل ( وبمض  السابق والمشرون 

 ليزر ر ال حام بحزمة االلكترونات ( . بأشمةال حام ) ال حام 

 ةيوب ال حام ر اختبارات ال حام . الثامن والمشرون 

 وأسسالتشكيل ة ى البارد وة ى الساخن ر الحدادل  وأسستشكيل الممادن ونظرية التشكيل  التاسق والمشرون 

ر اليدوية والميكانيكية ر ةناصر  الحدادل وطرقها ) يدوي ر ميكانيك  ( ممدات الحدادل

 حدادل االسطبات . 

طر، الحدادل الخاصة ر قوالب الحدادل وصناةتها ر القول المؤثرل ر شرح ةم يات الحدادل  الثالثون 

المخت فة ) االتصال ر طر، المقاطق الهندسية المخت فة ف  ةم يات القطق ةمل مدرجات 

 بسيطة ر تشكيل مشغوالت متنوةة ( .
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   المصــــــــــــــادر

 

   اإلنتاجمدخل ف  هندسة  -1

 (1966حسن حسين فهم  ر جالل شوق  ) –تأليا     

 مبادئ صب الممادن   -0

 د. صالح الدين محمد المهن   –ترجمة      

 طر، تشكيل الممادن  -3

 ( .1963د. أنور ةبد الواحد  ) –تأليا      

 طر، التصنيق   -4

 ية ر د. ةبد الرزا، إسماةيل خضر د. ةارا ابو صف–تأليا      

 األسس التكنولوجية  –إشمال الممادن  -5

 (.1977ةبد المنمم ةاكا ) –تأليا       

 مبادئ ةم يات التفريز   -6

 محمد ةبد الحميد الرفاة  .  –افروتين ر ترجمة  –تأليا       
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 المفردات المم ية 

 تفاصيل المفردات األسبوع

القياس ف  المختبر ر االحتياطات الواجب  وأجهزل أدواتلب ة ى مخت ا تمريا الطا األول

 ف  الممل ة ى المحافظة ة يها الشروط الواجب توفرها بمختبرات القياس . إتباةها

القدمات من حيث الدقة واالستخدام  أنواعالقياس باستخدام القدمة الورنية ر التمرا ة ى  الثان 

 القياس لنماذج مخت فة .  أجراءباستخدام القدمات ر ومدى القياس ر كيفية القياس 

الميكرومترات من حيث الدقة   أنواعالقياس باستخدام الميكرومتر ر التمرا ة ى  الثالث 

 واالستخدام ومجال القياس ر القياس باستخدام الميكرومترات لنماذج مخت فة .

لقوالب القياس ر كيفية تجميمها قوالب القياس ر التمرا ة ى المجموةات المخت فة  الرابق 

  باستخدام قوالب القياس .ل حصول ة ى بمد محدد ر كيفية فحص دقة الميكرومتر 

المقارنة المخت فة ) الميكانيكية وااللكترونية  أجهزلالمقارنة ر التمرا ة ى  أجهزل الخامس 

 قياسات مخت فة ة ى كل منها . أجزاءوالضوئية ( 

 إلجراءوالمدد المستخدمة بقياس الزوايا ر استخدامها  األجهزلر التمرا ة ى  قياس الزوايا السادس 

 قياسات مخت فة لزوايا ممينة . 

 أجزاءالجهاز واستخداماته ر التمرا ة ى  أجزاءالضوئ  ر التمرا ة ى  اإلسقاطجهاز  السابق 

 ايا لنماذج مخت فة الطولية ر قياس زو اإلبمادالجهاز واستخداماته ر استخدام الجهاز بمقياس 

قدود القياس ) الضبمات ( التمرا ة ى المخت فة لقدود القياس ر استخدامها باجراء  الثامن 

 القياسات .

المستخدمة ر اجزاء قياسات  واألدوات األجهزلقياس ال والب ) القالووظات ( التمرا ة ى  التاسق 

 خ   ر قطر الخطول ر خطول السن ( لمناصر ال ولب المخت فة ) القطر الخارج  ر القطر الدا

 استخدام مخت ا أدوات القياس السابقة باجراء قياسات إلبماد نفسها وإجراء مقارنة ل نتائ  . الماشر 

مختبر الرمل ر شروط ةينة الرمل القياسية واستخدام جهاز تحضير  أجهزلالتمرا ة ى  الحادي ةشر 

 ) االختبارات ر الضغط ر الشد ر الحن  ( . ةينات الرمل القياسية لتحضير ةينات مخت فة

 قياس نسبة الرطوبة بالرمل ) بطريقة التجفيا ر بطريقة التفاةل الكيمياوي ( . الثان  ةشر 

اختبار درجة نفاذية رمل السباكة ومقارنة النتائ  المحسوبة بالتجربة مق النتائ  المحسوبة  الثالث ةشر 

 من الجداول .
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 لمفرداتتفاصيل ا األسبوع

 اختبار نسبة المادل الرابطة ) الطين ( بالرمل . الرابق ةشر

 اختبار درجة النمومة بالنسبة لحجم حبية الرمل ر حساب رقم النمومة . الخامس ةشر

الحبيات وحساب نسبة كل  أشكالاختبار حبيات الرمل بالنسبة لشكل الحبية تكبير وفحص  السادس ةشر

 شكل .

رات متانة الرمل لتحميل االجهادات مقاومة الرمل ) االخضر والجاا ( ل ضغط اختبا السابق ةشر

 والقص .

 اختبار مقاومة الرمل ل شد والحن  . الثامن ةشر

 ات .اختبار مقاومة الرمل ل صدم التاسق ةشر 

 المالقة وإيجادة ى مواصفات رمل السباكة  األخرىالمواد المضافة  إضافةاختبار تأثير  المشرون 

 بين درجة النفاذية والمواد المضافة . 

 ال حام ر التدريب ة ى لحام بمض المشغوالت . وأجهزلال حام المخت فة  أنواعالتمرا ة ى  الحادي والمشرون 

اختبارات خطوط ال حام ) الفحوص الخارجية ( فحص ةرض وارتفاع خط ال حام من  الثان  والمشرون 

 حيث شكل وتناس، ال حام .

 القياس الخاصة .وص ة ال حام مق المقاييس المحددل لها باستخدام ضبغات  مطابقة -

 الكشا ةن الحزوز والنقر والمسامات والتشققات . -

 نفاذ خط ال حام ل جهة المقاب ة.  -

نفاذ السوائل والغازات ) استخدام الكيروسين ر استخدام  -اختبار احكام وصالت ال حام  الثالث والمشرون 

 الهواء ( .ضغط الماء او 

 اختبارات المتانة الميكانيكية ) اختبار الشد ر الحن  ر الصدمات ( . الرابق والمشرون 

اختبار الميوب الداخ ية لوص ة ال حام ) ةمل مقطق خالل وص ة ال حام وفحص  - الخامس والمشرون 

 .المقطق (

ء الزيارات اختبار الميوب الداخ ية بأحد الطر، المتاحة األخرى او مشاهدتها إثنا -

 الم مية .

السابق السادس و

 المشرونالثامن و

التمرا ة ى ةدد أنتاج النماذج وطريقة صنمها والمواد الت  تصنق منها والمكائن 

 المستخدمة ف  صناةة النموذج ر ةمل نموذج بسيط وصندو، كور بسيط .

التقنية ف  ةم يات التثقيب  األصولستخدمة ر التمرا ة ى المثاقب بأنواةها ر والمدد المالتاسق والمشرون 
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  رع / اإلنتاج ) مستمر (القسم / الميكانيك                                         الف

 

 اسم المادل

 

 خواص المواد 

 

 السنة الدراسية

 

 األولى

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

0 

 

- 

 

0 

دراسة الخواص الهندسية ل مواد الب ورية والالب ورية والتمرا ة ى الخواص الميكانيكية ل ممادن هدا المادل : 

 والسبائك .

 الثقوب ر ةم   تمارين متكام ة من حيث التثقيب والرايمر والق وطة . وأنواع الثالثونو

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

  المواد الهندسية .تمريا  األول

 الذرل ر المنصر ر أنواع الروابط ف  المواد الهندسية .  الثان 

 المواد الب ورية والالب ورية . الثالث 

 .  (B.C.C)  (F.C.C)  (H.C.P)األشكال الب ورية  الرابق 

 الخواص الميكانيكية ل مواد.  الخامس 

 اد ر االنفمال منحن  اإلجهاد االنفمال ر المطي ية ر االنهيار ( .) اإلجه

 الصالدل ر اختبار الصالدل . السادس 

 تكم ة . السابق 

 المتانة ر اختبارات المتانة . الثامن 

 الخواص الحرارية ل مواد . التاسق 
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 التمدد الحراري ر التوصيل الحراري ()

 تفاصيل المفردات األسبوع

)المواد األيونية ر المواد المازلة ر المواد الف زية ر الموامل  الخواص الكهربائية ل مواد الماشر

 المؤثرل ة ى الموص ية ( .

 الخواص المغناطيسية ل مواد  الحادي ةشر

) المواد الفيرومغناطيسية ر المواد البارامغناطيسية ر المواد الدايامغناطيسية ر التخ ا 

 المؤثرل ة ى المغناطيسية ( .المغناطيس  ر الموامل 

 الخواص الكيمياوية ل مواد  الثان  ةشر

 ) التآكل ر الس س ة الكهروكيمياوية ر األكسدل( 

 الحديد ر أهم خاماته ر استخالصه ر الفرن المال  ر المحوالت . الثالث ةشر

 الص ب الكربون  ر أهم أنواةه ر خواصه ر استخداماته . الرابق ةشر

 الفوالذ السبائك  ر أهم أنواةه ر خواصه ر استخداماته .  رالخامس ةش

 حديد الزهرر أنواةه ر خواصه ر استخداماته . السادس ةشر

 تكم ة  السابق ةشر

 ستخداماته .النحاس ر سبائكه ر خواصه را الثامن ةشر

 ر سبائكه ر خواصه راستخداماته .  األلمنيوم التاسق ةشر 

 ئكه ر خواصه راستخداماته .النيكل ر سبا المشرون 

 الخارصين ر سبائكه ر خواصه راستخداماته. القصدير ر سبائكه ر خواصه راستخداماته . الحادي والمشرون 

 المنغنيز ر سبائكه ر خواصه راستخداماته.

 ) الممادن البيضاء ر سبائك المحامل ( .سبائك الحديدية اخرى  الثان  والمشرون 

 يتالورجيا المساحي، م الثالث والمشرون 

) طر، الحصول ة ى المساحي، الممدنية ر الطر، الميكانيكية ر الطر، الفيزيائية 

 ل مساحي، .والميكانيكية والكيمياوية والكيمياوية ر الخواص الطبيمية 

 كبس المساحي، ر ةم ية الت بيد . الرابق والمشرون 

 المواد السيراميكية  الخامس والمشرون 
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 الزجاج رأنواةه ر صناةته راستخداماته. المشرون السادس و

 تفاصيل المفردات األسبوع

 الكونكريت ر استخداماته الصناةية . السابق والمشرون 

 البوليمرات ر جزئيات البوليمر ر انواع البوليمر . الثامن والمشرون

 خواص واستمماالت ال دائن .  التاسق والمشرون

 . تكم ة ال دائن الثالثون 
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   المصــــــــــــــادر

 مصادر مادت  الممادن / السنة الدراسية الثانية 

 وخواص المواد / السنة الدراسية األولى .

 

 المصـــــادر المربيــــــــــة : -1

 مبادئ هندسية الممادن والمــــواد .  -1

 د. حسين باقر رحمة هللا . –،. بي   ر ترجمة       

 ميتالورجيا الهندسية ) الميتالورجيا الفيزياوية التطبيقية (.ال -0

 جورج يمقوب ر رضا محمد ة   . –ترجمة    أ. هيكنس ر      

 الممادن : بنيتها وخواصها وممامالتها الحرارية . -3

 د. جمفر طاهر الحيدري ر ةدنان نممة . –ترجمة    د. ج. ديغيرول . أ . اوليمان           

 .  الهندســــــــــية واختباراتهـــــــــا المـــواد  -4

 د. قحطان خ ا الخزرج  ر ةادل محمود حسن ر ةبد الجواد محمد الشريا      

 خواص المواد الهندسية . -5

 د. صباح امين كركج  ر د. وليد محمد صالح  ر د. طالب حسين الشريا .       

 فيزياء الممادن .  -6

 .د. ةبد الرزا، اسماةيل خضير     

 

 المصادر االنك يزية : -0

1-Basic Engineering Metallurgy Theories Principles and application Aarkeyser Keyser  

2- introduction to structures and metals , v sivarajan 

3-Introduction to physical metallurgy , Avnet . 
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 التم يم التقن   هيئة

 التخصصات / التكنولوجية

  القسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 

 اسم المادل

 

 (  1الممامل )

 

 السنة الدراسية

 

 األولى

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

- 

 

8 

 

8 

 

ل اليدوية لتنفيذ ةم يات التشغيل والتصنيق باستخدام مخت ا المدد اليدوية وأدوات القياس هدا المادل : اكتساب المهار

 والمقدرل ة ى الممل وتشغيل مكائن التشغيل باألس وب التشغيل باألس وب اإلنتاج  األمثل . 

 المفردات المم ية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 

 األول 

 أسبوع( 3نجارة النماذج ) -1

ألساسية ف  نجارل النماذج ر تمريا أنواع المبادئ ا -1

 الخشب واستمماالته ر أنواع النماذج ونجارتها واستخداماتها ف  السباكة .

تصحيح النموذج ر الشروط الواجب توافرها ف   -0

تصحيح النموذج ر ممامل االنكماش ر تمرين ة ى الرسم التنفيذي لنماذج بسيطة 

 ذات حد فاصل واحد وبدون صندو، . 

دات المستخدمة والمدد اليدوية والممدات المم -3

الميكانيكية المستخدمة رماكنة الثخانةر منشار الصينية رمنشار الشريط رماكنة 

 الرابول ر ماكنة الصنفرل ر المحولة . 

تدريب ةم   لشنكرل ألجزاء حسب الرسم التشغي    -4

 ة ى المالمات .

 تجميمه ر أبماد  النهائية . أكمال التدريب ر تشطيب أجزاء النموذج وطر،  الثان 
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 النماذج المركبة : شرح الحدود الفاص ة المتمددل ر الفراغات الداخ ية .  الثالث

 المفردات المم ية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 أسبوع ( 6سباكة المعادن  ) -2 االول

يات سباكة الممادن وأهميتها ر الغرض من استممال المسبوكات ف  الصناةة ر محتو

وحدل السباكة احتياطات األمن الصناة  بالسبك ر تشكيل قالب رم   لنموذج قطمة 

واحدل أمام الطالب ر رمال القوالب والق وب أنواةها ومصادرها وخواص مواد 

 اإلضافة وةم يات الخ ط وضبط المقادير ر استممال خالط الرمل ر ممالجة الرمال . 

 وية لنموذج قطمة واحدل لتشكيل قالب رم   .تشكيل القوالب الرم ية بالطر، اليد 

قالب رم   لنموذج من قطمة واحدل مق تحديد المصبات والمصاةد ر صهر الممادن  الثان 

 وصبه ف  قالب ر استخراج وتنظيا المسبوكات . 

تشكيل قالب رم   مثل الساب، مق صهر الممدن وصبه ف  قالب وإخراج المسبوك  الثالث

 وتنظيفه .

 قالراب

 

سباكة قوالب رم ية بطريقة إنتاجية ر تدريب ة ى استخدام لوحات السباكة الت  تحوي 

أكثر من قطمة ف  القالب الواحد وبها ق وب ر طر، تنظيا المسبوكات بالفرش ر 

المبارد ر أحجار التج يخ ر كرات الص ب ر الهواء المضغوط ر المكائن الدوارل ر 

لميوب الظاهرل ومسبباتها ر مراجمة أبماد مراجمة وفحص المسبوكات ر تحديد ا

 المسبوكات ر والتأكد من مطابقتها لألبماد المط وبة .

سباكة قوالب رم ية لنماذج مترجة ومركب لها ق ب تكون هذ  التمارين ضمن التمارين  الخامس

 الت  سيقوم بها الطالب باستكمال تشغي ها ف  الممامل األخرى .

دن ر أنواةها ر صفاتها ر استخداماتها ر الفرن الدوار ر القالبر أفران صهر المما السادس

 الثابت.
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 االول

 

 

 

 

 

 أسبوع ( 6البرادة والصيانة )-3

التطور الصناة  ودور البراد  -1

 منه .

انواةها  ورنيةالقدمة ذات ال -0

نية تقرأ مقياس االرتفاةات ذات األةما، ر رطر، القياس بها كيفية ةمل و

 الفراجيل .

 ية الشنكرل ةم  -3

سطوح األساس المدد المستخدمة ر مواد اإلظهار شوكة الصدم ر الفرجال المدل ر  

فرجال الشنكرل ر الذنبة والتذنيب ر الزاوية القائمة ر زهرات الشنكرل ر الشنكار 

المادي والحساس ر مقياس االرتفاةات ر المنق ة الجاممة وقياس الزوايا ر تمرين 

 كرل .ةم   يجمق ةم يات الشن

 المبارد وةم ية البرد  -4

 أنواع المبارد ومواصفاتهار المتاكن وأنواةها وطر، ربط المشغوالت ةم ها .

 

 

 الثان 

استمماالت المبارد ر طريقة تنظيا المبارد ةم ية البرد ر تمرين ة ى الشنكرل 

 والبرادل  البسيطة .  

 القطق بالمنشار

الح المنشار ر الشروط الواجب توفرها المنشار اليدوي ر سالح المنشار ر تثبيت س

 ف  النشر ر تمرين ة ى ةم ية القطق بالمنشار .

 

 

 

 

 الثالث

 ةم ية التأجين -1

أنواع االجنات ر سن االجنه وصيانتها ر أنواع رؤوس المطار، اليدوية ر طريقة 

 تثبيت رأس المطرقة رتمرين ة ى ةم ية التأجين.

 ةم ية الثقب والبرغ ة -0

مثاقيب ر أنواع البرايم ر أنواع الرايميرات ر كيفية أجراء ةم ية الثقب أنواع ال

والبرغ ة ر تمرين ة ى ةم يات الثقب والبرغ ة اليدوية والميكانيكية بمد أجراء 

 ةم يات الشنكرل .

 القالوظ -3

أنواع القالوظ رجداول األسنان الداخ ية والخارجية تدريب ة ى أجراء ةم يات 

 قالوظ مخت فة . 

 تدريبات متنوةة ة ى أةمال البرادل الساب، ذكرها . الرابق
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 الخامس

أهمية الصيانة ل مكائن والممدات ر توضيح ةم يات الصيانة الدورية والشام ة ر كيفية 

 أةداد تقارير الصيانة . 

 

 السادس 

 أنواع الحش  وموانق التسرب واستخداماتها وطر، تثبيتها ونزةها ومراجمة ةم ها -1

 أنواع المحابس وطر، ةم ها والكشا ة يها وإصالحها .-0

 

 

 االول

 أسبوع ( 6اللحام )-4

السالمة المهنية واحتياطات األمن : لحام الغاز ر الممدات المستخدمة وكيفية تركيبها 

وضبطها المدد األخرى المساةدل والغازات المستخدمة ومواصفاتها ر أسالك ال حام 

مواد المساةدل األخرى ر تجهيزات ال حام ر أنواع ال هب وطريقة وأنواةها وقياساتها ر ال

 إشمال وضبط ال هب المط وب ر المشغوالت شطا وتنظيا الحواا المط وب لحامها .

 

 الثان 

 تدريبات ةم ية : 

 لحام سطوح متقاب ة ر سطوح متمامدل ر سطوح مائ ة ر لحام دائرل ر قطق طول  وةرض 

ر تدريب ةم   ة ى استخدام القوس الكهربائ  ف  لحام األسطح المخت فة تجهيزات ال حام  الثالث

 ر الممدات المستخدمة ر األقطاب وطريقة تركيبها ر تدريب ةم   .

 

 الرابق

وةم يات القطق بالغاز ر الممدات المستخدمة واالحتياطات  CO2ال حام باستخدام غاز 

   الواجب توافرها 

  CO2 والت باستخدام غاز ةمل تمارين ة ى ال حام مشغ

 . (Tig,mig)تدريب ة ى ةم يات ال حام بالقوس الكهربائ  المحم  بالغاز  الخامس

 السادس

 

 تدريبات تجميمية باستخدام مخت ا ةم يات القطق وال حام المخت فة .

 

 االول

 أسبوع ( 3السمكرة والحدادة )-5

 ة الحزوز والمدد اليدوية راستممال ورماكنالب يت الثن  ر ماكنة الدرف ة  ممدات قطق 

 ب يت يدوياً ر الدسرل اةتيادية ر القائمة وطريقة الرسم  ر االنفرادات البسيطة رتقويس ال

 حساب انفراد المشغالت المقطوةة والناقصة . 

 تدريب ة ى حساب انفراد المشغوالت المتقاطمة ر ةمل تمرين السطوانتين متقاطمتين . الثان 

 نفرادات مخروط و مخروط ناقص .أ الثالث



00 
 

 

 

 مالحظات:

بالنسبة ل ط بة الذين يتم قبولهم بمد بداية المام الدراس  يتم تمويض مافاتهم من تمارين وذلك خالل  -1

 ادارية من القسم الم م  مؤشراً فيها تاريخ مباشرتهم ف  الممهد. المط ة الربيمية حصرياً وباوامر

بالنسبة ل ط بة الذين يرسبون باقل من نصا الوحدات يح، لهم التمويض ف  االسبوع الذي يسب،  -0

 االمتحانات النظرية لنهاية المام حصرياً.

الممامل سام الم مية وال لوحدات مادل الممامل تقييم مستمر الوجود لدور ثان فيها وبالتال  فال احقية لالق -3

 بان تقيم دورات تمويضية ف  المط ة الصيفية خوفاً من انحدار المستوى الم م  ف  هذ  المادل .

( من التم يمات   9يتم ابالغ القسم الم م  بغيابات الط بة اسبوةياً لغرض التمكن من تنفيذ المادل )  -4

ةشرل من  (  %12ف  اي موضوع اذا تجاوزت غياباته ) يمتبر الطالب راسباً االمتحانية والت  تنص ) 

(  خمس ةشر من المائة  بمذر %15من الساةات المقررل لذلك الموضوع بدون ةذر مشروع او )المائة 

 .مشروع يقر  مج س الك ية او الممهد ( 

 لمام الدراس  .الفقرات اةال  منذ بداية اتتولى االقسام الم مية ووحدات الممامل تب يغ الط بة بممضمون  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 االول

 أسبوع( 6الخراطة )-6 

المخرطة ومواصفتها واستخداماتها وم حقاتها وطر، تركيبها ر تشغيل المخرطة ر أنواع 

 أقالم المخرطة باستخدام كل منها .

 

 الثان 

 ةم يات الخراطة :

 دام أدوات القياس.خراطة مستوية ر ةدلة ر ةمل السنتر ر ةمل تمرين مدرج بسيط ر استخ

خراطة المس وب الخارج  بالطر، المخت فة مق شرح القوانين الخاصة بكل طريقة ر ةمل  الثالث

 تمرين خاص بالمس وب الخارج  .

 ةمل األسنان المخت فة خارجياً ) المث ث ( ةمل تمرين يشمل سن المث ث -1 الرابق

 ةمل السن مربق خارج  وةمل تمرين .-0

 القطق واختيارها واستممال الجداول الخاصة بها . سرةات الخامس

 تنفيذ التدريب ة ى الخراطة الالمركزية واستخدام المينة الرباةية . السادس 
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  القسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 

 

 

 

 The  aim :-Study the effects of the forces on bodies as static and dynmic    (Kinetics 

&Kinematice)bodies , and also study the stresses and strain occure due to the Loads .     

 

 اسم المادل

(Mechanics 

Theoretical Parts) 

 

 السنة الدراس 

1st.stage 

 ولى األ

 الساةات األسبوةية

 totalالمجموع .praةم   .thنظري

0 

 

3 

 

5 

 

Theoretical Subjects  

Subject Topics Week  No. 

1-Static, fundamental concepts , Force , Scalars and , Vectors , Units ,  

Force polygon , Cartesian Compouents  . 
1 

Analysis of  Forces  2 

Resultant of  Concrrent , Coplanar Force system (2-D) 3 

Moments 4 

Couples , transformation of  the Couple and the force  5 

Resultant of  non –Concurrent , Coplanar  force system (3-D) . 6 

Equillibrium , free body diagram (F.B.D.) 7 

Equillibrium Conditions (2-D) 8 

Equillibrium Conditions (3-D) 9 

 Friction, Dry Friction  10 

Center of Gravity, Centriod  (length, area ), Centriod of Simple area   11 
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Subject Topics Week  No. 

Centroids   of  Composite  areas.  12 

Moment of inertia ( Simple and Composite  areas). 13 

2-Dynamics type of motion ,Linear motion with constant speed . 14 

Linear motion with Constant acceleration . 15 

Newton's  Second  Law  16 

Curvilinear motion  17 

Angular motion , Relative Motion .  18 

Work ,  Energy, Power  19 

3-Strength of material :Fundamantal  concept,Loads , Stress , Strain , 

Eelasticity , Plasticity, Deformation . 
20 

Hook's Law , Stress -strain curve, type of stress  . 21 

Normal stress due to an axial load on 1-Uniformam Cross section area 

2- Variable cross section area . 

22 

Shear  Stress  23 

Torsional   Stress   24 

Thermal Stress    25 

Beams , types of  loads , types  of  beams . 26 

   Shear force (S.F.) & bending moment (B.M.) of Simple supported 

beam under an –axial load . 

27 

   Shear force (S.F.) & bending moment (B.M.) of Simple supported 

beam under uniform distributed  Load . 

28 

   Shear force (S.F.) & bending moment (B.M.) of cantilever  beam 

under an –axial load .   

29 

   Shear force (S.F.) & bending moment (B.M.) of  cantilever  beam 

under uniform distributed  Load . 

30 
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 العملي

Pra .Subject    Week  No. 

Define the laborotory & the method of writting  reports.  1 

Problem Solving , conversion of units product of a Scalar and vector.  2 

Force resolution , Find the resultant of (2-D)by graphical method . 3 

Computing the  resultant of (2-D)by Analytical  method. 4 

Discussion .  5 

Moment's , Coupl's , Aplication s.  6 

Computing the  resultant of (3-D) problems. 7 

Equillibrium test , types  of supports condition of equillibrium . 8 

Tests and Discussion. 9 

Friction tests . 10 

Finding the centroid of differnat shapes    1- simple   2- Composite 11&12 

Finding the moment of interia  of differnat Shapes    1- Simple          

2- Composite 

13 

Application of straight motion . 14 

Application of Newton's second law . 15 

Mesurment of velocity &acceleration for different cases .  16 

Examples of curvilinear , angular , relative motion .  17 

Work, test, Evaluating the work and power . 18 

Discussion 19 

Torsion test  20 

Compression test   21 
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Pra .Subject    Week  No. 

Torsion test  22 

Shear  test  23 

Impact  test  24 

Discussion 25 

Hardness test by Rockwell & Brinel Methods .  26 

Vickers Hardness test .  27 

Bending  tests .  28 

Beams  tests. 29 

Practical Exame .  30 
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  القسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 اسم المادل

 

 الرياضيات  

 

 السنة الدراسية

 

 األولى

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

0 

 

--- 

 

0 

تمريا الطالب ة ى استخدام الرياضيات ف  المواضيق الم مية االخرى وزيادل مقدرته ة ى التفكير هدا المادل : 

المنطق  ةند حل التمارين وكذلك زيادل مقدرته ة ى التطوير وكيفية ربط الممطيات مق مم وماته ل حصول ة ى حل 

 المسألة .

 المفردات النظرية

 المفردات تفاصيل األسبوع

 المحددات وخواصها ر حل الممادالت اآلنية بطريقة المحددات )كريمر( . األول والثان  

الثالث والرابق 

 والخامس 

 التفاضل ر جبر المشتقات ر الدوال المتمددل 

السادس والسابق 

 والثامن 

 س س ة .الدوال المث ثية وال وغارتمية واألسية ومشتقاتها والدوال الضمنية ر قاةدل ال

التاسق والماشر 

 والحادي ةشر 

 نهايات المظمى والصغرى .الرسم الدوال ر رسم الدالة المث ثية و

الثان  ةشر 

 والثالث ةشر 

 الهندسية . فاضلتطبيقات التفاضل الفيزياوية ر السرةة والتمجيل وتطبيقات الت

الرابق ةشر 

 والخامس ةشر

 ر التكامل المحدد والغير محدد . وةالقته بالتفاضل ر التكامل ر القوانين

السادس  والسابق 

والثامن  والتاسق 

 ةشر

 تكامل هندسية ) المساحات والحجوم ( والفيزياوية ال التكامل الضمن  ر تطبيقات
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 تفاصيل المفردات األسبوع

المشرون والحادي 

 والمشرون

جزئية اآلسية ف  التكامل التمويض والجزئية واستخدام الكسور ال الطر، المامة 

 وال وغارتمية.

الثالث والرابق 

والخامس والسادس 

 والمشرون 

 الممادالت التفاض ية المنفص ة والمتجانسة والخطية مق تطبيقاتها المخت فة . 

السابق والمشرون 

 والثامن والمشرون 

 الزوايا بين المتجهات .  المتجهات ) الضرب االتجاه  والكم  وحساب

 التاسق والمشرون

 والثالثون 

 اإلحصاء ) مبادئ( ونظرية االحتماالت 
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  القسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 اسم المادل

 قات الحاسبةتطبي

Computer 

Applicaation 

 

 

 السنة الدراسية

 

 االولى

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

1 

 

0 

 

3 

 

تمريا الطالب بالحاسبة مق فكرل ةن افاقها واستخدامها ف  المجاالت المخت فة وةن مبادئ البرمجة هدا المادل : 

 رام  ممدل سابقاً ل تطبي، ف  مجال تخصصه .وإكسابه مهارل ف  استخدام الحاسبة لتنفيذ ب

   مق تطبيقات ف  مجال تخصصه.   Windows , AutoCADتمريا الطالب باستخدام نظام هدا المادل : 

 المفردات النظرية والمم ية 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 Software والبرامجيات Hardwareتعريفية بالحاسبات : اجيالها ، مكوناتها: المادية  األول

 )برامجيات النظام والبرامج التطبيقية (.

 الثاني

 الثالث

 الرابع 

 الخامس 

 السادس 

 السابع 

 الثامن 

 التاسع

 : مفهوم نظام وندوز ، مزاياه ومتطلباته األساسية ، تشغيل Windows*نظام التشغيل 

اسلوب   Iconمفهوم االقونة  Desktopالنظام ، مكونات الشاشة الرئيسية لسطح المكتب 

 Start، االستفادة من   Taskbarالتعامل مع فعاليات الفارة اهمية ومكونات شريط المهام 

 Shutللدخول الى البرامج ، مفهوم المهام المحملة ، الخروج من النظام وأطفاء الحاسبة 

Down.) 

النافذة ألي برنامج والتعرف على مكوناتها الرئيسية ، التعامل مع اقونات سطح *مفهوم 

 . (My Document ; My Computer ; Recycle Bin)المكتب مثل 

من حيث االقراص ، المجلدات والملف وكيفية التعامل   My Computer* التعرف على 

ل مع سلة المهمالت وكيفية مع تهيئة االقراص المرنة ونسخ المجلدات والملفات والتعام

 حدف الملفات واسترجاعها من خالل ما توفره سلة المهمالت من هذا الجانب .

وايقونة   (Mouse)مثل ايقونة   ( Control Panel)* االستفادة من برامج لوحة السيطرة 

في اضافة  (Program)التحكم في حافظ الشاشة وتغير مظهر الخلفية لسطح المكتب و 
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 العاشر 

 لحادي عشر ا

 الثاني عشر 

 الثالث عشر 

  

 الرابع عشر 

 الخامس عشر

 رامج . وحذف الب

في تنفيذ البرامج بشكل مناسب وكذلك التحول الى اشارة النظام   Run* االستفادة من خيار 

(Ms-Dos)  . والتعامل مع اوامره 

 في تشغيل االفالم . (Window Media player)*استخدام برامج التسلية مثل 

 .(Calculater)مثل آلة الحاسبة   (Accessories)*االستفادة من برامج االضافية 

في انشاء وحفظ واسترجاع الرسوم من خالل االوامر   (Paint)*التعامل مع برنامح الرسم 

 التي يوفرها .

في كتابة النصوص وحفظها  (Notpad;Wordpad)*التعامل مع نافذة المالحظات 

 واسترجاعها وطباعتها وتغيير نمط طباعتها وتنسيقها .

 واساليبها المختلفة . (Help)دة * التعرف على كيفية الحصول على المساع

 وشرح واجهة البرنامج .  (2000)مدخل الى برنامج اوتوكاد اصدار  السادس عشر 

 .(.…, Snap , Limit , Grid , Pan ,Zoom)اعدادات الشاشة  السابع عشر 

الثامن عشر 

 والتاسع عشر

 . (Draw)قائمة الرسم   

العشرون والحدي  

 والعشرون 

 .( modify)يحات قائمة التنق

 . (Object Snap)قائمة  الثاني والعشرون 

 . ( Layers)الطبقات  الثالث والعشرون 

 االبعاد. الرابع والعشرون 

 الكتابة . الخامس والعشرون

 خزن الملفات واستيراد ملفات من برامج اخرى وتصديرها . السادس والعشرون 

 د اجزاء من برامج اخرى .واستيرا (Blocks)عمل  السابع والعشرون 

 رسم مخطط باختصاص القسم . الثامن والعشرون

 رسم مقطع لذلك المخطط . التاسع والعشرون 

 الطبع واالستنساخ واخراج الملفات على الطابعة الراسمة . الثالثون 
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  لقسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (ا

 

 اسم المادل

 

 الرسم الهندس 

 

 السنة الدراسية

 

 األولى

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

--- 

 

3 

 

3 

تطوير وتنمية قدرات  –ندسية األخرى بأهمية الرسم الهندس  وةالقته بالمواد اله تمريا الطالب هدا المادل : 

الهندسية والمجممات  لألشكالتخي ه  آفا،البسيطة والممقدل وتوسيق  األشكالالطالب المق ية والحركية ف  رسم 

ممينة ومتس س ة  إستراتيجيةوميكانيكية ومبدأ ةم ها ر تنظيم فكر الطالب لوضق  وأجزائهال تمرا ة ى مكوناتها 

 الهندسية وأجزاء المكائن والممدات . األشكاللرسم وتجميق وتفكيك 

 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

أهمية الرسم الهندس  ر أهمية استخدام الحاسوب لتنفيذ الرسم الهندس  ر مقاسات  األول 

 لوحات الرسم القياسية ر نبذل ةن برنام  األوتوكاد .

   Title Blockالتهيئ ل رسم باستخدام الحاسوب  الثان  

 الهندسية باستخدام الحاسوب  األشكالرسم  الثالث 

 تمديالت الرسوم ر مساةدات الرسم باستخدام الحاسوب  الرابق والخامس

السادس والسابق 

 والثامن 

 الخطوط ل رسم الهندس  ر المم يات الهندسية ر وضق األبماد . أنواع

 ئرل متمث ة بشكل بيضوي .رسم المنظور ر رسم منظور يحتوي دا التاسق 

 ر رسم المساقط المبسطة . اإلسقاطنظرية  الماشر والحادي ةشر 

الثان  والثالث والرابق 

 والخامس ةشر 

حسب نظرية زاوية اإلسقاط  الزوجية المساقط الرئيسية ر الزوايا الزوجية ر الرسم 

 األولى ر الرسم حسب نظرية زاوية اإلسقاط الزوجية الثالثة . 
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 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

السادس والسابق 

 ةشر

 رسم المساقط الرئيسية الثالثة بالزاويتين الزوجيتين ومالحظة الفر، بينهما .

الثامن والتاسق 

 ةشر 

 استنتاج المسقط الثالث من المسقطين .

المشرون والحادي 

 والمشرون 

 استنتاج المنظور من مسقطين او ثالثة .

الثان  والثالث 

 والمشرون 

 وخطوط القطق حسب نوع المادل ر رسم مساقط مقطوةة . أشكالنظرية القطق ر 

الرابق والخامس 

 والمشرون 

 رسم مساقط مقطوةة من مسقط واحد محدد 

السادس والسابق 

 والمشرون 

 رسم مسقط مقطوع جزئيا ً 

الثامن والتاسق 

والمشرون 

 والثالثون 

 قطوع ر رسم المقاطق المتمرجة . رسم مسقط نصا م
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  القسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 

 اسم المادل

 

 تقنية الكهرباء  

 

 سيةالسنة الدرا

 

 األولى

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

1 

 

0 

 

3 

 

تقنية الكهرباء والمحركات الكهربائية المخت فة ونظرية ةم ها وطر، تشغي ها وكيفية  أسسهدا المادل : دراسة 

 الكهربائية وةمل الصيانة لها .  األةطال إصالح

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 الكهرباء  أساسيات -والأ 

الوحدات والرموز الكهربائية ر الدائرل الكهربائية البسيطة ر شدل  تيار القول الدافمة  األول

 ل كهربائية . 

 فر، الجهد ر قانون اوم ر طر، توصيل المقاومات ) توال  ر توازي ر مركب (  الثان 

 تطبيقية لحل دوائر كهربائية . أمث ة الثالث 

 : التيار المتناوب ) المتغير ( ثانيا  

 محطات توليد الطاقة الكهربائية . أنواعطر، الحصول ة ى التيار المتناوب ر  الرابق 

الموجة الجيبية ر شكل  موجة التيار مق الزمن التردد ر تمريا قيمة الفمالة ل تيار والجهد  الخامس 

 المتناوب .

ة ى استممال التيار المتناوب ف  الحيال  وأمث ةيقات وممامل القدرل ر تطب أةمالممرفة  السادس 

 المم ية . 
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 تفاصيل المفردات األسبوع

 ثالثا : الكهرومغناطيسية  

المجال المغناطيس  ر خصائص المجال ر خصائص المغناطيسية ر انواع المواد  السابق 

 المغناطيسية ( . المغناطيسية ر تمار يا ) كثافة المجال ر شدل المجال ر القول الدافمة

التأثير المغناطيس  ل تيار الكهربائ  تطبيقات ة ى استخدام خاصية قول الجذب المغناطيسية  الثامن 

 . 

 رابما: التيار المتناوب ذو ثالثة أوجه  

التيار المتناوب أحادي الوجه ر التيار الثالث  المتناوب الثالث  األوجه ر طريقة تمييز  التاسق 

 ام توصيل األسالك باإلجمال الخارجية .األوجه ر نظ

ر تيار الوجه وتيار الخط من النجمة ر جهد الوجه  (Y)طريقة التوصيل ة ى شكل نجمة  الماشر 

وجهد الخط من النجمة ر القدرل ف  حالة النظام ذو ثالثة اوجه ر طريقة توصيل االحمال 

 الكهربائية . 

(ر تيار الوجه وتيار الخط ف  حالة دلتا جهد الوجه وجهد ∆طريقة توصيل ة ى شكل دلتا) الحادي ةشر 

 الخط ر القدرل تطبيقات وأمث ة ة ى توصيل ة ى شكل نجمة ودلتا . 

 خامسا ً: المحوالت الكهربائية 

 سادساً: محركات التيار المتناوب ذو ثالثة أوجه .

 اةها ر استخداماتها .أنواع المحركات ر المحركات الحثية ثالثية االوجه ر انو الثان  ةشر 

تركيب المحركات التأثيرية ) حيثية ثالثية االوجه ( ر مبدأ نظرية مغناطيس  الدوارل ر مبدأ  الثالث ةشر 

 نظرية ةمل المحركات .

 طر، بدء الحركة ف  المحركات الحثية ثالث  االوجه .  الرابق ةشر 

ت الحثية ثالث  االوجه ) تغيير أقطاب رر طر، التحكم والسيطرل ف  تغيير سرةة محركا الخامس ةشر 

 تغير جهد المصدر ر تغير الذبذبة رتغير اتجا  الدوران ( 

 سابماً : محركات التيار المتناوب أحادي االوجه 

 المحركات التأثيرية ذو وجه واحد ر انواةها تركيبها ر استخداماتها ر ةكس دوراتها . السادس ةشر 

 الوحدل ذو مكثا البدء ر تركيبها ر استخداماتها . أحاديةية محركات تأثير السابق ةشر 

 محركات أحادية الوجه ذو الوجه المشطور تركيبها ر استخداماتها . الثامن ةشر 
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 تفاصيل المفردات األسبوع

 ثامنا ً: وقاية ) حماية ( المحركات  

 المصهرات ر انواةها ر ممامل االنصهار  التاسق ةشر 

  اطق الدورل ر متابق الحراري ضد زيادل الحمل .قو المشرون 

 طر، تحديد األةطال ف  المحركات  –تاسماً  

الطر، المتبمة ف  تحديد األةطال ةجز المحرك ةن الدوران ر المحرك يدور بسرةة اقل  الحادي والمشرون 

 من سرةته المتقنة . 

 انر دوران المحرك بضوضاء .ارتفاع درجة حرارل المحرك إثناء الدور الثان  والمشرون 

 كيفية ةالج وإصالح كل ةطل من األةطال السابقة . الثالث والمشرون 

 دوائر التحكم والسيطرل المستخدمة ف  تشغيل المحركات يدويا ً واتوماتيكيا ً . الرابق والمشرون 

 سالمة وإدامة المحركات  –ةاشراً 

 ر الفترات الزمنية الالزمة ر انواع الصيانة  طر، ةمل الصيانة ل محركات الخامس والمشرون 

 التزييت ر التشحيم ر التنظيا ر كراس  المحاور . السادس والمشرون 

 األمن الصناة  ر السالمة المهنية إثناء ةم ية الصيانة .  السابق والمشرون
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 المفردات المم ية 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 لمختبر ر مصادر القدرل ر األجهزل الكهربائية .التمرا ة ى ا األول

وكيفية استخدامه لقياس التيار الكهربائ  ر وفر، الجهد   (AVO)دراسة جهاز االوفوميتر  الثان 

 والمقاومة .

 .التمرا ة ى مصط حات نظام المقاومة بااللوان   الثالث 

 تحقي، قانون اوم ةم يا ً . الرابق 

ت ة ى التوال  والتوازي ف  الدائرل الكهربائية وايجاد المقاومة المكافئة ربط المقاوما الخامس 

 ل قياس . 

 دوائر كهربائية مخت فة ) توال  ر توازي ( ودراسة خواصها ر ايجاد المقاومة المكافئة . السادس 

 دراسة تأثير ارتفاع درجة الحرارل ة ى المقاومة .  السابق 

 النوةية المخت ا ر انواع المواد الموص ة .  تميين قيمة المقاومة الثامن 

 (. ∆وة ى شكل دلتا ) (Y)ربط الدائرل الكهربائية ة ى شكل نجمة  التاسق 

 قياس القدرل الكهربائية من دوائر التيار المستمر .  الماشر 

 قياس القدرل ف  دوائر التيار المتناوب الثالث  االوجه .  الحادي ةشر 

 دام الكاوية الكهربائية والتدريب ة ى طر، ال حام وةمل الوصالت الكهربائية .استخ الثان  ةشر 

تدريب ة ى تأسيس الكهربائ  وةمل تمارين لتأسيس مصباح كهربائ  ومفتاح وذلك ف   الثالث ةشر 

 دائرل كهربائية بسيطة .

 زي .ةمل لوحة فحص وتشغيل تحتوي مأخذ ومصباح توال  ر مأخذ ومصبح توا الرابق ةشر 

 تأسيس مصباح بطريقتين . الخامس ةشر 

 فحص المحرك التأثيري الثالث  االوجه والتمرا ة ى أجزائه وفكها واةدل تركيبها  السادس ةشر 

تشغيل المحرك التأثيري الثالث  االوجه ذو القفص السنجاب  ةند الحمل الكامل وتوصي ه  السابق ةشر 

 خوذ ف  المصدر وحساب القدرل . ( وقياس التيار المأ∆ة ى شكل دلتا )
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 تفاصيل المفردات األسبوع

ةمل دوائر التحكم )سيطرل ( المستخدمة ف  تشغيل المحركات باستخدام خاصية الجذب  الثامن ةشر 

 المغناطيس  )الكونتاكتور (والبوش بوستم أوتوماتيكيا ً. 

الحثيه باستخدام مفتاح ستار دلتا تشغيل بدء الحركة والتشغيل والمحركات الثالثية االوجه  التاسق ةشر 

 يدوية 

ل محركات الثالثية االوجه ذو القفص السنجاب   األوتوماتيك بدء الحركة والتشغيل  المشرون 

 باستخدام ستار دلتا مق تح يل فكرل البدء بالتشغيل .

 .ف  المحركات باستخدام مفتاح تشغيل يدوي تغير اتجا  الدوران  الحادي والمشرون 

 تغير ) ةكس ( اتجا  الدوران ل محركات أوتوماتيكيا ً باستخدام الكونتاكتور . الثان  والمشرون 

 اإليقاا االضطراري ل محركات الحثية الثالثية االوجه . الثالث والمشرون 

 فحص المحرك الحث  أحادي الوجه والتمرا ة ى اجزائة وتشغي ه بدون حمل . الرابق والمشرون 

 فحص أجهزل الوقاية ) الحماية ( من المحركات الكهربائية . والمشرون الخامس 

ةمل الصيانة ل محركات الكهربائية تحديد الفترات الزمنية ل صيانة ) التشحيم ر التزييت ر  السادس والمشرون 

 والتنظيا ر كراس  المحاور ( .

ا ) ارتفاع درجة الحرارل ر الفجر وطر، إصالحهتحديد األةطال المحركات بوجه ةام  السابق والمشرون

 ةند الدورانر سرةة اقل ر الدوران بالخوا ( .

والتاسق الثامن 

والمشرون 

 والثالثون

 تكم ة كل ما جاء ف  األسبوع السابق والمشرون 
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  (القسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر 

 

 اسم المادل

 

 اإلنسانحقو، 

 

 السنة الدراسية

 

 األولى

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

0 

 

--- 

 

0 

 

 يتوقق من ط بة الممهد ان يحققوا األهداا المامة اآلتية :هدا المادل : 

أن يؤمن الطالب بأهمية التربية ة ى حقو، اإلنسان ف   -

 حياتنا.

دور  المستقب   ف  التربية ة ى أن يؤمن الطالب بأهمية  -

 حقو، اإلنسان . 

ان تتمثل لدى الطالب االتجاهات والقيم الواردل ف  منهاج  -

 التربية ة ى حقو، اإلنسان.  

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 حقو، إنسان : مفهومها ر أهدافها  األول

حقو،  -ن ف  الحضارل اإلغريقية   جـحقو، اإلنسا -حضارل وادي الرافدين    ب-أ الثان 

 اإلنسان ف  الحضارل الرومانية 

 الديانة اإلسالمية  -0الديانة المسيحية   -1موقا الشرائق السماوية من حقو، اإلنسان : الثالث 

 المصادر القانونية  لحقو، اإلنسان ف  بريطانيا :-1  :الحضارل الغربية وحقو، اإلنسان  الرابق 

 م .  1628عريضة الحقوق عام  -بم       1215 األةظم ةام  الميثا، -أ

 يوم  ل طالب حول المادل المذكورل  اختبار الخامس 

المدرسة الطبيمية ونظرية المقد  -0 السادس 
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 االجتماة  

 م  ( (1632-1704 لوكجون  -أ السابق 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

-1779)جان جاك روسو  -ب الثامن 

 م   (1712

 م .  1789أب  26والمواطن الفرنسي في  إعالن  حقوق اإلنسان 

 مفهوم الفساد اإلداري والمال  . التاسق

 أنواع الفساد من حيث الحجم . الماشر

 أنواع الفساد من ناحية االنتشار .  الحادي ةشر 

 تأثير الفساد  الثان  ةشر 

 ة ى مكافحة الفساد ةالميا ً  ثالثاً: الجهات المسؤولية الثالث ةشر 

 مناقشة البحوث المقدمة من الطالب  الرابق ةشر 

 مراجمة شام ة ل مواد المذكورل ل تهيئة لالمتحانات  الخامس ةشر 

الجممية المامة        -المنظمة الدولية واألجهزل المام ة ف  قضايا حقو، اإلنسان  أ السادس ةشر 

 ماة  المج س االقتصادي واالجت -ب

 منظمة األمم المتحدل وحقو، اإلنسان واألجهزل المام ة ف  قضايا حقو، اإلنسان  السابق ةشر 

اإلةالن المالم  لحقو، اإلنسان : المادل األولى : يولد جميق الناس أحرار متساوين -0 الثامن ةشر 

 ف  الكرامة والحقو، . 

ف  هذا الواردل لتمتق بكافة الحقو، والحريات له الح، با إنسانالمادل الثانية :كل  التاسق ةشر 

 دون أي تمييز . اإلةالن

 والحرية وسالمة شخصيته . الحيا المادل الثالثة : لكل فرد الح، ف  

االسترقا، وتجارل  حظريجوز استرقا، او استبماد أي شخص وي المادل الرابمة : ال

 .أوضاةهاالرقي، بكافة 

ل تمذيب وال ل مقوبات او الممامالت القاسية  سانإنيمرض أي  المادل الخامسة : ال
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 بالكرامة . اإلحاطةالوحشية او 

 المادل السادسة : لكل إنسان أينما وجد الح، ان يمترا بشخصيته القانونية .

 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 متكافئة المادل السابمة : كل الناس سواسية إمام القانون ولهم الح، ف  التمتق بحماية  المشرون 

 المادل الثامنة : لكل شخص الح، ف  ان ي جأ  الى المحاكم الوطنية إلنصافه .

 المادل التاسمة : ال يجوز القبض ة ى أي إنسان او حجز  او نفيه تمسفاً 

المادل الماشرل : لكل إنسان الح، ة ى قدر المساوال التامة مق اآلخرين ف  ان تنظر 

  قضيته أمام محكمة مستق ة نزيهة

 المادل الحادية ةشر : كل شخص متهم بجريمة يمتبر برئ الى ان تثبت إدانته  الحادي والمشرين 

المادل الثانية ةشر : ال يمرض احد لتدخل تمسف  بحياته الخاصة او أسرته ومسكنه 

 ومراسالته .

 المادل الثالثة ةشر : لكل فرد حرية التنقل .

ي جأ الى بالد أخرى او يحاول االلتجاء إليها  المادل الرابمة ةشر : لكل فرد الح، ان

 هربا من االضطهاد .

 المادل الخامسة ةشر : لكل فرد ح، التمتق بجنسيته . 

ل رجل ول مرأل متى ب غا سن الزواج ح، التزوي  وتأسيس  -1المادل السادسة ةشر : 

ا كامالً ال يبرم ةقد الزواج اال برضى الطرفين الراغبين ف  الزواج رض -0أسرل .  

األسرل ه  الوحدل الطبيمية األساسية ل مجتمق ولها الح، والتمتق  -3ال أكرا  فيه .   

 بحماية المجتمق والدولة .

المادل السابمة ةشر : لكل شخص ح، التم ك بمفردل او باالشتراك مق غير  اليجوز  الثان  والمشرون 

 تجريد احد من م كه تمسفاً .

 كل شخص الح، ف  حرية التفكير والضمير والدين .المادل الثامنة ةشر : ل

 المادل التاسمة ةشر : لكل شخص حرية الرأي والتمبير .

المادل المشرون : لكل شخص الح، ف  حرية  االشتراك ف  الجمميات والجماةات 

 الس مية .

المادل الحادية والمشرون : لكل فرد الح، ف  االشتراك ف  ادرال الشؤون المامة ف  

د  .لكل فرد نفس الح، الذي لغير  ف  تق يد الوظائا المامة ف  البالد . ان أرادل بال

 الشمب ه  مصدر س طة . 
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المادل الثانية والمشرون : لكل شخص الح، بصفة ةضو ف  المجتمق الح، ف  

 الضمان االجتماة  .

 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 . الفراغ كل شخص الح، ف  الراحة وف  أوقاتالمادل الرابمة والمشرون : ل الثالث والمشرون 

 المادل الخامسة والمشرون : لكل فرد الح، ف  مستوى من المميشة الكافية .

المادل السادسة والمشرون : لكل شخص الح، ف  التم م .يجب ان تهدا التربية الى 

 إنماء شخصية األبناء  الح، األول ف  اختيار ونوع تربية أوالدهم . 

لسابمة والمشرون : لكل فرد الح، ف  ان يشارك اشتراكا ً حراً ف  حيا  المادل ا

 المجتمق الثقاف  ر لكل فرد الح، ف  حماية المصالح األدبية والمادية .

المادل الثامنة والمشرون : لكل فرد الح، ف  المجتمق بنظام اجتماة  دول  تحق، 

 الن .بمقتضا  الحقو، والحريات المنصوص ة يها ف  هذ  اإلة

ة ى كل فرد واجبات نمو المجتمق الذي يتاح فيه وحد   -1المادل التاسمة والمشرون : 

 شخصية ان تنمو حرا ً كامال ً .

يخضق الفرد ف  ممارسة حقو، وحرياته لت ك القيود الت  يقررها القانون فقط -0

لة لضمان  االةتراا بحقو، الغير وحرياته واحترامها والتحقي، المقتضيات الماد

 ل نظام المام والمص حة المامة واألخال، ف  مجتمق ديمقراط  .

ال يصح بحال من األحوال تمارس هذ  الحقو، ممارسة تناقض مق اغرض األمم -3

 المتحدل ومبادئها .

المادل الثالثون : ليس ف  هذا اإلةالن  نص يجوز تأوي ه ة ى ان يخول لدولة او 

و زيادل ةمل يهدا الى  هدم الحقو، والحريات جماةة او فرد أي ف  القيام بنشاط ا

 الواردل فيه . 

 اختبار  يوم  ل طالب  حول المواد المذكورل  الرابق والمشرون 

 االتفاقية األوربية لحقو، اإلنسان  الخامس والمشرون 

 قو، اإلنسان االتفاقية األمريكية لح-0المواثي، والمنظمات اإلق يمية لحقو، اإلنسان -1 السادس والمشرون 

 الميثا، اإلفريق  لحقو، اإلنسان والشموب .-3 السابق والمشرون 

 المشروع الميثا، المرب  لحقو، اإلنسان

 المنظمات غير الحكومية ودورها ف  الدفاع ةن حقو، اإلنسان  الثامن والمشرون 

 منظمة المفو الدولية . -1
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 مر ال جنة الدولية ل ص يب األح-0 التاسق والمشرون 

المنظمة المربية لحقو، اإلنسان     -3 الثالثون 

 منظمات غوث الالجئين  -4

 مفردات السنة

 لثانيةا
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  ج ) مستمر (القسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتا

 

 

 

 

 

 

                     تهدا أجزاء المكائن الى توضيح دور االجزاء الميكانيكية ف  نظام الماكنة والمالقة الت  تربط:  هدا المادل  

 هذ  االجزاء ببمضها وكيفية أجراء بمض الحسابات لتصميم هذ  األجزاء وتحديد كل الموانل المؤثرل ة يها .

machine parts aims to explain the role of mechanical parts through machine -: The aims

System , the relation links them , how to conduct some calculations to design these parts 

and to specify all factors that are affected  

 

 اسم المادل

 اجزاء المكائنتقنية 

 (Machine Parts) 

 

 السنة الدراسية

 

 الثانية

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

3 

 

--- 

 

3 

Theoretical Subjects  

Subject Topics Week  No. 

Review of Strength of Materials 1 

Riveted Joints.Types of Riveted Joints ,Design of Riveted Joints, 

Efficiency of Riveted Joints .   
2-3 

Welded Joints  Types of welding Joints ,Design of welding Joints 4-5 

Screwed Joints, Design of Bolts for Fastening , Design of Bolts for  

Power Transition . 
6-7 
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Keyed Joints , Types of Key , Design of Sunk Key . 8-9 

Frictional Clutches, Type of Frictional Clutches , Design of  Frictional 

Clutches. 
10-11 

Types of Springs , Design of Springs  12-13 

Subject Topics Week  No. 

Types of  Belts , Design of Belts. 14-15 

Design of Shafts 16-17 

Design of  Journal Bearings   18-19 

Selection of Ball Bearings  20 

Design of Gears by Lewis Equation  21-22 

Gears Trains  23-24 

Design of Simple Gears Box 25-26 

Worm Gears 27-28 

Cams 29-30 
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (القسم / 

 

 اسم المادل

 

 (0ةم يات التصنيق )

 

 السنة الدراسية

 

 ثانيةال

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

0 

 

0 

 

4 

 لإلسهام ف  األةمال اآلتية : ئ ويهيتخري  كادر قادر ة ى الممل ف  مجاالت التصنيق واإلنتاج  هدف المادة :

 القدرل ة ى تح يل المم يات الى ةناصر التشغيل .  -1

 إةداد المسار التكنولوج  بين الوحدات اإلنتاجية .  -0

 إةداد بطاقات وأوامر التشغيل لكل وحدل ولكل ماكنة    -3

 وحساب ةناصر وقت التشغيل وبرام  التحميل ل وحدات . 

 التشغيل . أجراء حسابات مبدئية لتكاليا  -4

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 األول

 

السامحات الهندسية ر االزدواجات ر نظم االزدواجات ررتب التسامحات ر وحدات 

 االزدواج ر االنحرافات األساسية ر 

أنواع التسامحات ر نظام أساس  الثقب ر نظام أساس  الممود ر رموز االزدواجيات ر  الثان 

حات لألبماد الط يقة ر االزدواجيات المفص ة ر اختيار االزدواجيات ومميزاتها التسام

  االقتصادية .

 التسامحات الهندسية ف  الشكل والموضق وانواع تسامحات الشكل والموضق. الثالث 

محددات القياس ر تصميم محددات القياس ر انواع محددات القياس ) محددات قياس داخ    الرابق 

لص بة ر ت قياس خارج  ر محددات قياس يمكن ضبطها ر محددات قياس ار محددا

 .محددات القياس الخاصة ( 

 تفاصيل المفردات األسبوع
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تصنيا تصنيق الممادن ر  تشغيل الممادن ر مقدمة ةن نظرية تكوين الرايش والموامل  الخامس 

والحدود القاطمة  لوغير المستديرالمؤثرل ر طر، تثبيت المشغوالت بضمنها المستديرل 

 المستخدمة واسهم التغذية الطولية والمرضية .

 بالنسبة ل مشغوالت ر أقالم خراطة التشكيل .  تثبيتها التمرا ة ى األقالم المستخدمة وكيفية السادس

التمرا ة ى أنواع زوايا أقالم الخراطة ر تأثير زوايا ق م الخراطة ة ى ةم ية القطق ر  السابق

أقالم الخراطة ر شروط القطق ر ةناصر القطق ر استخدامات سرةات القطق ر  أنواع ممادن

واستممال الجداول وخرائط السرةات ر تصنيا ةدل القطق بالنسبة لطر، التشغيل وةدد 

 الحدود القاطمة .

الحد القاطق ر الحد القاطق الناشئ ونظرية تكوينه ر الموامل الت  تؤثر به ر الموامل الت   الثامن

 . ر سوائل التبريد المخت فةدي الى تق يل حجمه ر التبريد وأهميته بالنسبة لمميات القطقتؤ

كيفية أجراء بطاقة التشغيل لمجموةة ةم يات وحساب ةناصرها وحساب زمن القطق لكل  التاسق

 ةم ية 

 كيفية االستفادل من بطاقة التس سل لممل مسار المنت  خالل الوحدات المخت فة . الماشر

تأثير   -0.تأثير خواص ةدل القطق  -1) لموامل الت  تؤثر ة ى اختيار سرةة القطقا

  .تأثير خواص الممدن المشغل  -3ر ةناصر التشغيل

مكائن الخراطة البرجيةر األوتوماتيكية ر دراسة المم يات الت  يمكن تشغي ها وتح يل  الحادي ةشر

 شغيل . المم يات ة ى المنت  ر كيفية إةداد بطاقات الت

 انواع المدد المستخدمة وترتيبها ة ى الرأس السداس  والرباة  االمام  والخ ف . الثان  ةشر

 الموامل المؤثرل خطوات التشغيل. ودراسة كيفية برمجة المخارط المبرمجة االوتوماتيكية  الثالث ةشر

نات التفريز ر اجزاء ومكونات التفريز ر التمرا ة ى المم يات الت  يمكن تنفيذها ة ى ماك الرابق ةشر

 ماكنات التفريز األفقية والرأسية وطبيمة ةمل كل جزء .

 م حقات المكائن ورؤوس التقسيم وادوات ربط المشغوالت والشيا، والبوش . الخامس ةشر

تفتيح التروسر زواية سكاكين  انواع سكاكين التفريز )القرصية والصبمية(ر وسكاكين السادس ةشر

 التفريز.

 تفاصيل المفردات األسبوع
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اء ةم يات التفريز ر اختيار الماكنة المناسبة ر األبماد األولية رشرح خطوات أج السابق ةشر

 ل مشغوالت ر طر، ربط المشغوالت .

 تفريز أنواع التروس المخت فة ) تروس ةدلة ر مخروطية ر ح زونية ر دودية ( الثامن ةشر 

 ب وك . Vمشيقة الغنفارية ر تمشيقة حرا طريقة ةمل الت التاسق ةشر 

تفريز الممدالت التشغيل وسرةات القطق والتغذية وأسس اختيارها لمم يات التالية   المشرون 

 (. المخت فة

القشط : التمريا بأنواع المقاشط ) المربة ر النطاحة ر الرأسية ( المم يات الت  تجري ة ى  الحادي والمشرون 

 نات التشغيل المتاحة بكل ماكنة ر طر، ربط المشغوالتر إمكاالقشطماكنة 

 أجهزلتقسيم او  رؤوسممدالت التشغيل من سرةات قطق وتغذيات ر م حقات المقاشط من  الثان  والمشرون 

 خاصة ر زوايا أقالم القشط ر أنواع القوى المؤثرل ة يها . 

ة ى ماكنة طر، الربط ط الرجوع( ر المقشطة النطاحةر توضيح )شوط القطق ر شو الثالث والمشرون 

وممدالت التشغيل ر حساب زمن القطق ل قشط ر أةداد بطاقة التس سل المقشطة النطاحة 

 بالقشط . 

التج يخ  أحجارالتج يخ : مقدمة ةن نظرية القطق وشكل الرايش بمم ية التج يخ ر  الرابق والمشرون 

ر خارجية ر داخ ية ( مواصفاتها  المستخدمة ) محيطية ر وجهية ر جانبية ر فنجانية

 . وموازناتها الربطواستخداماتها ر طر، 

االسطوان   التج يخالتشغيل لكل نوع ) ماكنات  وإمكاناتماكنات التج يخ المخت فة  الخامس والمشرون 

 .(ن المددسالخارج  والداخ   ر ماكنات 

 قطق.بطاقة تشغيل شام ة لجميق ةم يات ال أةداد السادس والمشرون

 أنواعتشكيل الممادن : نظرية التشكيل ر أسس التشكيل ة ى البارد وة ى الساخن ر  السابق والمشرون 

 التشكيل .

 تفاصيل المفردات األسبوع
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 الدرف ة: الثامن والمشرون 

أساسيات الدرف ة وطرقها ر المنتجات المدرف ة ر تتابق المم يات ف  الدرف ة ر الماكنات 

 مة ر شروط إتمام ةم ية الدرف ة . المستخد

 البث،:

أسس بث، الممادن والممادن المستخدمة ر البث، المباشر ر البث، المكس  ر أنواع منتجات 

 .  البث،

 القص والتخريم : التاسق والمشرون 

الخامة األولية وطر،  أبماد ر حالة رف  كل وأجزاؤهاالقوالب  أنواعر القص أسس ةم يات

 ساب قول القص . اختيارها ر ح

 ( : والسحب الممي،)السحب 

 حساب قوى السحب والنسب الخاصة ف  كل حالةاسس ةم يات السحب والسحب الممي، ر 

 أنواع السحب واستمماالتها . ر

 : الطر، غير التق يدية ف  تشكيل الممادندراسة  الثالثون 

 بث، هيدروستات   -أ

 استخدام التفريغ الكهربائ  .-ب

 المجاالت الكهرومغناطيسية . -جـ    

 . التشكيل بالمتفجرات ومزاية هذ  المم ية  -د    
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أهداا المادل : اكتساب المهارل والقاب ية ة ى التفاةل مق األجهزل واآلالت واستخدامها ألجراء المم يات الخاصة 

 بها وقياس منتجات تم أنتاجها ف  الورش . 

 المفردات المم ية 

 تفاصيل المفردات عاألسبو

القياس ر تمارين وتطبيقات ة ى االزدواجات رأوضاع مناط، التفاوت ر استخدام جداول  األول

 التفاوت .

 استخدام الجداول الخاصة بانحرافات األبماد الط يقة ر تدريبات ة ى استخدام الجداول .  الثان 

 نتجات بمختبر القياس (.تدريبات ة ى قياس جودل تشطيب السطوح ) لبمض الم الثالث 

محددات القياس ر المرا ة ى أنواع محددات القياس ر كيفية استخدامها باختيار ابماد  الرابق 

 المشغوالت ر تصميم محددات قياس مخت فة . 

الخراطة : التمرا ة ى أجزاء المخرطة وةم ها ر التمرا ة ى األقالم المستخدمة وكيفية  الخامس 

 مشغوالت وكذلك التمرا ة ى كيفية استخدام الجداول وخرائط السرةات تثبيتها بالنسبة ل

 ف  المخرطة . 

 خراطة مس وب بطريقة الغراب المتحرك او باستخدام . السادس

 خراطة مس وب بطريقة جهاز االستنساخ او المسطرل الجانبية . السابق

) المينة الثالثية ر الرباةية  التمرا ة ى م حقات المخرطة وكيفية تثبيت الشغ ة ة يها الثامن

 الصينية الدوارل ر المفتاح الدوار ر الرنا، ( .

 تثبيت شغالت غير منتظمة المقطق ة ى الصينية الدوارل او الصينية الرباةية ومحوراتها. التاسق

 ةم ية الخراطة .  إثناءالتمرا ة ى الحد القاطق الناشئ وكيفية تكوينه  الماشر

 .األخرىرا ة ى أشكال الرايش المنتجة وةالقتها بمم، القطق وظروا القطق التم الحادي ةشر

حساب زمن القطق ة ى المخرطة ومقارنته مق الطريقة النظرية ر دراسة أسباب الفرو قات  الثان  ةشر

 الت  تظهر . 

 أةداد بطاقة تتابق المم يات وبرمجة المخارط  البرجية بالورش . الثالث ةشر

 أجراء تمرين ةم   ة ى المخارطة . الرابق ةشر

التفريز ر التمرا مكائن التفريز وم حقاتها ومواصفات المكائن مق شرح تفصي   ةن  الخامس ةشر

 الفرائز وأجزائها . 

 تفاصيل المفردات األسبوع
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التمرا ة ى سكاكين التفريز وكذلك التمرا حول كيفية اختبار سرةة التغذية والتطميم  السادس ةشر

 اكنة الفريزل واختيار تتابق المم يات ل شغ ة . بم

 اجراء تمرين ة ى الفريزل يتضمن المم يات االساسية واستخدام راس التقسيم . السابق ةشر

 أكمال التمرين بتفريز المجاري واالكتاا وبطريقة جماةية .  الثامن ةشر 

لم حقات االحتياطية لها ومشاهدل نماذج التمرا ة ى مكائن القشط بالورشة مق مكوناتها وا التاسق ةشر 

 من المم يات الت  تتم ة ى المقشطة .

 اجراء تمرين ةم   ة ى ماكنة القشط يتضمن استخدام م حقات الماكنة .  المشرون 

التمرا ة ى ماكنات التج يخ بممامل الميكانيك ومشاهدل نماذج من ةم يات التج يخ  الحادي والمشرون 

دد ر التمرا بالتفصيل ة ى ماكنات سن المدد مق إجراء تمرين بسيط المخت فة ومن الم

 ة يها .

 أجراء تمرين أخر ة ى سن المدد  الثان  والمشرون 

التمرا ة ى أنواع أحجار التج يخ المخت فة ومشاهدل الحبيبات الحاكة ) القاطمة لحجر  الثالث والمشرون 

الموجودل ة ى حجر التج يخ والمقارنة التج يخ تحت المجهر دراسة المالمات والرموز 

 بينها ف  األنواع المخت فة لألحجار .

 التمرا ة ى أجهزل اتزان حجر التج يخ وكيفية استخدامها ر فك وتركيب حجر التج يخ .  الرابق والمشرون 

 ةم يات التشكيل :  الخامس والمشرون 

 زل المستخدمة . التمرا ة ى ةم يات الحدادل الميكانيكية ر مشاهدل األجه

 المرا ة ى ةم يات الدرف ة وتحديد المقاطق والمنتجات المخت فة الت  تنت  بهذ  الطريقة .  السادس والمشرون

 التمرا ة ى ةمالت البث، والمنتجات الت  تصنق بهذ  الطريقة . السابق والمشرون 

 التمرا ة ى ةم يات القص والتخريم والتفريغ . الثامن والمشرون 

 التمرا ة ى ةم يات السحب والكبس ر إجراء التدريبات ة يها والمنتجات بهذ  الطر، . التاسق والمشرون 

التمرا ة ى الطر، الخاصة بتشكيل الممادن وزيادل المواقق الت  تحتوي ة ى مكائن  الثالثون 

 وأجهزل لهذ  الطر، . 
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 تكنولوجيا هندسة اإلنتاج وتصميم األبماد  -0
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 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  الفرع / اإلنتاج ) مستمر (     القسم / الميكانيك                                    

 

 اسم المادل

 

 الممادن 

 

 السنة الدراسية

 

 الثانية

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

0 

 

0 

 

4 

   

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 بنية الممادن .تمريا بم م الممادن ر التب ور ر التب ور الشيجيري ر تأثير ممدل التبريد ة ى  األول

 تركيب الكتل الممدنية ) تجميد الصبات ( الميوب الشائمة ف  الصبات . الثان 

 ممامل االكتظاظ الذري ر االتجاهات الب ورية ر المستويات الب ورية ر ظاهرل التأصل .  الثالث 

 ةيوب الشبكة الب ورية ر النقطية ر الخطية. الرابق 

 كيل ال دن ) االنزال، ر التوأمية (التشكيل المرن والتش الخامس 

 االصالد االنفمال  ر التشكيل ة ى البارد ر التشكيل ة ى الساخن . السادس

 التب ور ر النمو الب وري .  أةادلاالستمادل ر  السابق

الكسر ر التجوال من الكسر  أنواعر االنفمال ف  الحن  ر المد ر الكسر ر  اإلجهادمنحنيات  الثامن

 الى الهش . المطي  

 حدوث الكالل ر الموامل المؤثرل ة ى حد الكالل ر المواد المقاومة ل كالل . آليةالكالل ر  التاسق

 الزحا ر آلية حدوث الزحا ر المواد المقاومة ل زحا . الماشر

انيك  المركب ر الطور ر المح ول الجامد ر النظام ر االتزان ر تكوين السبائك ر الخ يط الميك الحادي ةشر

 ر االيوتكتيك .

 تفاصيل المفردات األسبوع



56 
 

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائ  تام اإلذابة ف  الحالة السائ ة والص بة ر مخطط  الثان  ةشر

االتزان الحراري لنظام ثنائ  تام اإلذابة ف  الحالة السائ ة وةديم اإلذابة ف  الحالة الص بة 

 .) االيوتيكتيك ( 

ف   اإلذابةف  الحالة السائ ة ومحدود  اإلذابةخطط االتزان الحراري لنظام ثنائ  تام م الثالث ةشر

 الحالة الص بة .

ف  الحالة السائ ة ويكون مركب كيمياوي  اإلذابةمخطط االتزان الحراري لنظام ثنائ  تام  الرابق ةشر

 ةند االنجماد .

 أهماالتزان الحراري لنظام حديد / الكربون ر  الحديد ر ذوبان الكربون ف  الحديد ر مخطط الخامس ةشر

 التفاةالت الت  يتضمنها المخطط .

 تكم ة مخطط االتزان الحراري لنظام حديد / الكربون . السادس ةشر

 تكوين االوستنايت ر آلية تحويل البراليت الى اوستنايت . السابق ةشر

 بالتبريد المستمر .تحوالت االوستنايت بثبوت درجة والتحوالت  الثامن ةشر 

 الممامالت الحرارية ) الت دين ر الممادلة ر التقيسية ( التاسق ةشر 

تكم ة الممامالت الحرارية ) التقيسية والمراجمة ( الممامالت الحرارية دون الصفرية ر  المشرون 

 التمتي، .

 الت  تتبمها ( التذول ر السنيدل .ية والممامالت الحرار بأنواةهاالتقسية السطحية ) الكربنة  الحادي والمشرون 

 الص ب السبائك  ر تأثير ةناصر السبك ة ى خواص الص ب . الثان  والمشرون 

 الص ب المقاوم ل صدأ ر ص ب المدد . الثالث والمشرون 

 إنتاج حديد الزهر وممامالته الحرارية . الرابق والمشرون 

 اهم أنواةه .تكم ة إنتاج حديد الزهر و الخامس والمشرون 

تمريا التآكل ر التكاليا االقتصادية المباشرل وغير المباشرل ل تآكل ر مظاهر التآكل ر آلية  السادس والمشرون

 حدوث التآكل .

 الس بية ر قانون فارداي التآكل المام ر التآكل الك فان  ر التآكل الكهف  .  السابق والمشرون 

 تربة ر التآكل االختياري رالتآكل مابين الب ورات ر التآكل المصاحب التآكل المصاحب ل الثامن والمشرون 

 لإلجهاد .

 االختيار األمثل ل مادل ر ت طيا المحيط ر التصميم والتشغيل . التاسق والمشرون 

 . طر، الوقاية من التآكل الثالثون
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 المفردات المم ية 

 تفاصيل المفردات األسبوع

ن )مختبر المقاومة ر مختبر الممالجات الحرارية ر مختبر الفحص تمريا بمختبر المماد األول

 المجهري وتحضير المينات ر مختبر التصوير (

تجربة الشد البسيط ر منحن  االستطالة ر منحن  االجهاد واالنفمال ر التشكيل المرن وال دن  الثان 

نقصان ف  مساحة االستطالة النسبية ر ال (U.T.S)ر ممامل المرونة ر اقصى مقاومة شد 

 المقطق .

تجربة الضغط ر منحن  الحمل ر االستطالة ر منحن  االجهاد ر االنفمال ر ةالقة الطول  الثالث 

 بمساحة المقطق ر الموامل المؤثرل ة ى تجربة الضغط .

 اختبار الصالدل ر طريقة برنيل . الرابق 

 اختبار الصالدل ر طريقة فيكرز . الخامس 

 .   -  B  -الصالدل ر طريقة  روكويل  اختبار السادس

 .  -  C  -اختبار الصالدل ر طريقة  روكويل  السابق

 اختبار الكالل . الثامن

 اختبار الزحا . التاسق

 شارب (. –اختبار الصدمات ) أيزود  الماشر

 لمجهر( تحضير المينات ل فحص المجهري ) التنميم ر الصقل ر األظهار ر الفحص تحت ا الحادي ةشر

أنشاء منحن  التسابك ) االتزان الحراري(لسبيكة ثنائية تامة االذابة ف  الحالة الص بة  الثان  ةشر

 والحالة السائ ة .

أنشاء منحن  االتزان لسبيكة ثنائية تامة اإلذابة ف  الحالة السائ ة وةديمة اإلذابة ف  الحالة  الثالث ةشر

 الص بة .

التزان لسبيكة تامة اإلذابة ف  الحالة السائ ة ومحدودل اإلذابة ف  الحالة أنشاء منحن  ا الرابق ةشر

 الص بة .

أنشاء منحن  االتزان لسبيكة  تامة اإلذابة ف  الحالة السائ ة وتكون مركب كيميائ  ةند  الخامس ةشر

 االنجماد .
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 تفاصيل المفردات األسبوع

حاليل الجامدل ر الخ يط الميكانيك  ر المركب فحص أنواع مخت فة من السبائك ر الم السادس ةشر

 الكيميائ  تحت المجهر .

فحص ةينات من الص ب الكربورن  غير  ممامل حراريا تحت المجهر وحساب نسبة  السابق ةشر

 الكربون .

 فحص ةينات من حديد الزهر لمخت ا التراكب ) األبيض ر الرمادي ر الكروي ( . الثامن ةشر 

راء ةم ية االستمادل وإةادل التب ور وفحصها مجهريا ومقارنة ذلك مق الفحص قبل أج التاسق ةشر 

 ةم ية االستمادل وإةادل التب ور .

 تقسية الص ب الكربون  ومقارنة التركيب والخواص قبل التقسية . المشرون 

 مراجمة الص ب الكربون  وقياس الصالدل قبل وبمد المراجمة . الحادي والمشرون 

أجراء ةم ية التقسية ف  أوساط  تبريد مخت فة ومقارنة الصالدل والخواص المجهرية    والمشرون الثان

 ل مينات المخت فة . 

 اختبار جومن  لقياس قاب ية التص يد . أجراء الثالث والمشرون 

 التقسية السطحية باستخدام الكربنة الص بة . أجراء الرابق والمشرون 

 ةينات مخت فة من الص ب السبائك  الص ب المقاوم ل صدأ تحت المجهر .فحص  الخامس والمشرون 

 فحص ةينات مخت فة من النحاس والبراص تحت المجهر .  السادس والمشرون

 الفحص المجهري لمينات مخت فة من األلمنيوم . السابق والمشرون 

 بسيطة .خ ية تآكل  أنشاءتجربة التآكل الكيمياوي ر  أجراء الثامن والمشرون 

 تجربة الحماية من التآكل بطريقة الحماية الكاثودية .  أجراء التاسق والمشرون 

 تجربة الحماية من التآكل بطريقة الحماية االنودية .  أجراء الثالثون
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 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  الفرع / اإلنتاج ) مستمر (                                      القسم / الميكانيك   

 

 اسم المادل

 

 (0ممامل)

 

 السنة الدراسية

 

 الثانية 

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

  

 

8 

 

8 

دوية وأدوات القياس اكتساب المهارل اليدوية لتنفيذ ةم يات التشغيل والتصنيق باستخدام مخت ا المدد اليهدا المادل : 

 والمقدرل ة ى الممل وتشغيل مكائن التشغيل باألس وب التشغيل باألس وب اإلنتاج  األمثل . 

 

 مم ية المفردات ال

 تفاصيل المفردات األسبوع

 

 

 

 

 األول

 أسبوع ( 5التفريز ) -1

 ماكنة التفريز االفقية ر الرئيسية الجاممة . -1

تشغيل المكائن واختيار السرةات والتغذيات ر شرح أجزاء الماكنة ووظيفة كل منها ر 

االدوات واألجهزل الم حقة بالمكائن واستخداماتها وطر، تثبيتها ر رؤوس التقسيم ر 

الجريدل المسننة ر  اكن ر الصينية الدوارل ر رؤوس التفريز الجاممة ر راس ةملنالم

 المجاري . رأس ةمل 

 كترات التفريز :  -0

األسطح رتفريز اكتاا ر كترات ةمل المجاري ركترات أنواةها ) تفريز اسطوان  

 تفتيح التروسركترات التشكيل الخاصة االسطوانية ذات الثقب الداخ   أو الطرفية (

 أستمماالت الكتراترطر، تثبيتها رتثبيت المشغوالت

 تفريز االسطح المستوية :  -3

تثبيت المشغوالت اختياروتركيب الكتر المناسب رظبط سرةات القطق والتغذية ر كيفية 

رتتابق ةم يات التشغيل ر أجزاء ةم يات التفريز الستمدال سطوح مستوية ومائ ة 

 ومتقاب ة وةمل مجموةة من المجاري المخت فة  
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 تفاصيل المفردات األسبوع

 :رؤوس التقسيم وأستخداماتها -1 الثان 

دوائر الثقوب ر التقسيم  جهاز التقسيم وطريقة استخدامه ر التقسيم البسيط ر التقسيم باستخدام

التفاوت  ر تقاسيم الزوايا ر ةمل تمارين ة ى انواع التقاسيم المخت فة )تقسيم اجزاء رتقسيم 

 زوايا (.

تفريز التروس المستقيمة ة ى  -0

الماكنات المامة والجرائد المسننة المدلة القوانين الخاصة بقطق التروس الكترات 

داد ةم يات التجهيز والتشغيل اجزاء المستخدمة ر تجهيزات الخدمات ر واة

ةم يات التفريز ر مراجمة االبماد النهائية ر تدريب ة ى تفريز قوس ةدل وجريدل 

 مسننة ةدلة . 

تفريز التروس المخروطية ة ى  -1 الثالث 

 الماكنات المامة : 

 ) نفس منهاج تفريز التروس المدلة ( 

تفريز التروس الح زونية  -0

 ئ ة ة ى الماكنات المام :والجرائد المسننة الما

 ) نفس منهاج تفريز التروس المدلة ( 

تفريز المشغوالت بتقاسيم  -1 الرابق 

 الزوايا

 الداخ ية . يتفريز المجار -0

تفريز المنحنيات ر شرح  -3

القوانين المامة بكل ةم ية ر خطوات تنفيذها ر اةداد الخامات االولية ر اختيار 

جراء ةم يات التفريز ر مراجمة ابماد الكترات اختيار ممدالت التشغيل ر ا

 المشغوالت .

 صيانة ماكنة التفريز : الخامس 

 تفكيك وتركيب ةمود الشيا، . -1

فتح منضدل الماكنة وصيانتها  -0

 وتركيبها .

فتح صندو، سرةات القطق  -3

 الرئيسية والتمرا ة ى كيفية تغيير السرع واةادل تركيبه .

فتح صندو، سرةات التغذية  -4
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 كيفية تغييرها واةادل تركيبه .والتمرا ة ى 

اجراء ةم يات تغيير السرةات  -5

 من خالل السيور والبكرات والتمرا ة ى كيفية تحوي ها وةم ية شدها .

التمرا ة ى دوائر السيطرل  -6

 الكهربائية الخاصة بتشغيل ماكنة التفريز .

 

 

 

 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 

 

 

 

 االول

 اسبوع ( 5التجليخ )  -2

 ت التج يخ :ماكنا  -1

 ) اسطوان  داخ   وخارج  ر تج يخ المركزي ر تج يخ سطح  ر سن المدد ( 

 احجار التج يخ :  -0

اشكالها ر انواةها ر مواصفاتها ر استممال كل منها ر اةداد احجار التج يخ ل تشغيل )ضبط 

 االتزان ر تسوية االحجار (.

 ماكنات التج يخ السطح  : -3

منها ر طريقة التشغيل وضبط المشوار ر سرةة التغذية  شرح اجزاء الماكنة ووظيفة كل

 والتطميم ر طر، تثبيت المشغوالت ر استخدام سوائل التبريد وانواةه . 

التدريب ة ى تج يخ األسطح   -4

 المستوية والمتوازية والمتمامدل والمائ ة .

ريب ة ى تج يخ المجاري : التد -5

 .والمجاري المستديرل  تج يخ المجاري المخت فة ر

 

 الثان 

 التج يخ االسطوان  :-1

التشغيل وممدالته ر اختبار الحجر  تاجزاء الماكنة وطريقة تشغي ها وضبط سرةا

 المناسب ل شغ ة ر تثبيت المشغوالت ر استخدام سوائل التبريد وادوات القياس .

تمارين ة ى ةم يات تج يخ  -0

 اسطوان  خارج  وداخ   .
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 ج يخ الكرنكات . التج يخ الالمركزي وت-1 الثالث 

 ةم يات تج يخ متنوةة باستخدام ةم يات التج يخ السابقة ر التدريب ة يها .-0

 

 

 الرابق 

 ماكنة سن المدد :

تشغيل مكائن سن المدد وكيفية  -1

 التمامل ممها واختيار الماكنة المناسبة لسن االدال الممينية .

كيفية تثبيت ادال القطق ة ى  -0

 لمط وبة ل حد القاطق .الماكنة وتحديد الزوايا ا

 ناجراء ةم يات السن لنماذج م -3

 ةدد القطق ) ادال قطق احادية الحد القاطق ثنائية الحد القاطق ر متمددل الحدود . 

 

  الخامس

 صيانة مكائن التج يخ ) ماكنة التج يخ االسطوان  المامة الداخ   والخارج  (

كيفية تبديل سائل التبريد  -1

 ب .وتحديد المستوى المط و

تحديد اماكن التزييت والتشحيم  -0

 ل ماكنة ونوع الزيت والشحم المناسبين .

اء ةم ية تبديل سيور نقل راج -3

 السرةات الدوارنية ل حجر ول مشغولة .

 تفاصيل المفردات األسبوع

 

 

 

 االول

 اسبوع ( 5القشط ) -3

 المقاشط النطاحة والراسية : -1

ة وطريقة الممل ر المشغوالت واالسطح الفر، بين استخدام كل منها ر اجزاء الماكن

الممكن تشغي ها ة ى كل منها االقالم المستخدمة ر طر، تثبيتها سرةات القطق 

 والتغذية وممدالت التطميم واختيار كل منها . 

تمارين لقشط سطوح ةدلة  -0

 ومائ ة بزوايا مخت فة .

تمارين لممل مجاري داخ ية  -3

 وخارجية مخت فة االشكال .

 ب وك ر قواةد مثاقب . Vرين لقشط اسطح ومشغوالت كام ة اجزاء مناكن رتما الثان 

تدريبات ة ى قشط االقواسر ةمل المجاري ة ى المشغوالت الدائرية باستخدام اجهزل  الثالث

 التقسيم ة ى المقاشط .
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 تمارين قشط متنوةة . الرابق 

 

  الخامس

 صيانة ماكنة القشط النطاحة :

 لمربة.صيانة ماكنة القشط ا -1

فتح التمساح واجزاء صيانة  -0

 الجزاء السيطرل ة ى طول الشوط وكذلك تغيير موقق الشوط . 

اجزاء ةم يات التزييت  -3

 والتشحيم المخت فة وفتح مضخة الزيت .  

 

 االول

 أسبوع ( 5الخراطة )-4

الخراطة الالمركزية والخراطة باستخدام الميينة الرباةية وطر، تثبيت المشغوالت -1

 صة .الخا

 تمارين ة ى مشغوالت المركزية متنوةة .. -0

 

 الثان 

 خراطة الدورانات الخارجية والداخ ية وخراطة التشكيل.-1

 ستخدام اقالم التشكيل .أتمارين لمم يات خراطة متنوةة مق -0

 

 الثالث

 المخارط البرجية :

فكرل ةامة ةن المخارط  -1

 البرجية واستخدام جداول السرةات والتغذية . 

تتابق ةم يات تشغيل المنتجات  -0

 المخت فة واةداد تتابق ةم ياتها . 

 

 الرابق

 تجهيز لممل مشغوالت متنوةة .الاالقالم والمدد المستخدمة وطريقة ضبطها و-1

 كيفية اةداد خرائط تتباع المم يات .-0

 تفاصيل المفردات األسبوع

 

 الخامس

 صيانة المخرطة :

 ت الثالثية والرباةية وصيانتها .ل ميناتفكيك اجراء ةم يات -1

 تفكييك الغراب المتحرك واجراء صيانة .-0

الراسمة الصغرى تفكيك  -3

 . والكبرى واجراء صيانتها

صيانة صندو، سرةات القطق  -4
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 الريئسية وحساب سرةة التغذية . 

 

 االول

 G-Codeالمكائن المبرمجة باستخدام -5

ر  CNCن المكائن المادية ومكائن ر الفروقات بي CNCنبذل تاريخية ةن مكائن -1

 مراحل ةمل ة ى المكائن المبرمجة .

تمريا اجزاء الماكنة ر محاور الحركة ر لوحة التحكم ر تمريا وتشغيل الماكنة -0

 ةم يا ً . 

 

 

 

 الثان  

البرنام  ر هيك ية البرنام  ر  -1

نقطة  كيفية برمجة مكائن التفريز ر الدوال المستخدمة ف  المكائن المبرمجة ر

 صفر الماكنة ر دوال مستويات الحركة .

(G17,G18, G19)     دوال إحداثيات الحركة(G90 , G91) . 

 ( Simulation)ةمل محاكال  -0

 باستخدام برام  محاكال ر كيفية استخدام البرنام ر ايمازات البرنام  .

 CNCلوحة التحكم ل ماكنة  -3

لتحكم اليدوي ر تصفير ر تنفيذ حركات ةن طري، جهاز ا ISO9001حسب نظام 

 ر تصفير قطمة الممل ر طر، تثبيت قطمة الممل .المث ثةالماكنة ر تصفير الماكنة 

 

 

 

 الثالث

دوال الحركة الخطية  -1

(G1,G2)(ردوال خزن نقاط صفر القطمة ) النقاط المرجمية  

(51,G52,G53,G54,G55,G56,G57,G58,G59)  رالدوال المساةدلF,M,S,T  

وجه  تفريز  تنفيذ برنام   -0

باستخدام االيمازات اةال  وتطبيقه ة ى الحاسبة باستخدام برام  محاكال وتنفيذ 

 ةم يا ً ة ى الماكنة .

 ,G2دوال الحركة الدوارانية  -3

G3  ر دالة التكرار ر دالة تكوين صورل مطابقة باتجا  مماكس(Mirror) . 

 

  الرابق

ةمل برنام  لتنفيذ قطق دائري  -1

دائرل ر دائرل كام ة ( وتطبيقه ة ى الحاسبة باستخدام برام  ) ربق دئرل ر نصا 

 محاكال وتنفيذ  ةم ياً ة ى الماكنة .

دوال تمويض نصا القطر )  -0

  G40,G41,G42,G43,G44دوال الممايرل ( 

ةمل برنام  لتنفيذ تمرينين  -3

احدهما بارز واالخر حفر وتطبيقه ة ى الحاسبة باستخدام برام  محاكال وتنفيذ  
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 الماكنة باستخدام الدوال اةال  .ة ى 

 

 

  الخامس

الدوال الثابتة ر دالة التثقيب  -1

الة توسيق دمرح ة واحدل ر دالة تثقيب ة ى مراحل ر دالة تشغيل االسنان 

الثقوب دالة ح قة التفرز ر دالة تشغيل ش، طول  ر دالة تشغيل الحفر الدائري 

. 

تنفيذ برنام  باستخدام الدوال  -0

 برام  محاكال وتنفيذ  ة ى الماكنة . قة ة ى الحاسبة باستخدامالسابقة وتطبي

صيانة الماكنة كيفية تبديل ةدل  -3

القطق ر فحص منطومة التزييت ف  الماكنة وتزييت ةمود الدوران ر فحص 

  منظومة التبريد وتبديل سائل التبريد . 

 

 

 االول

 CAD-CAMمفردات ورشة المكائن المبرمجة والتي تعمل بنظام -6

 تمريا الط بة ة ى المكائن المبرمجة وم حقاتها والبرام  الم حقة . -1

التمرا ة ى اجزاء ماكنة الخراطة المبرمجة . مفاتيح لوحة التحكم ووظيفة كل -0

 منها ر ةدد القطق ر محاور الماكنة . 

لتصميم منت  هندس  وتنفيذ المنت  ة ى الحاسبة  CAD-CAMاستخدام برنام  -3

 .  Simulationاكال بطريقة المح

 

 الثان 

 التمرا ة ى كيفية استدال المدد التالفة او تمريا ةدل جديدل . 

 CAD/CAMتنفيذ منت  متكامل ة ى الماكنة ابتداً من مرح ة التصميم ة ى برنام  الـ 

 مروراً بمم ية المحاكال وانتهاءاً بتنفيذ المنت  ة ى الماكنة .

 

 الثالث 

نة التمرا ة ى اجزاء ماك -1

التفريز المبرمجة : مفاتيح لوحة التحكم ووظيفة كل منها ر ةدد القطق ر محاور 

 الماكنة . 

 CAD/CAM استخدام برنام   -0

  Simulationلتصميم منت  هندس  وتنفيذ المنت  ة ى الحاسبة بطريقة المحاكال  

. 

 

 الرابق

التمرا ة ى كيفية استبدال  -1

 المدد التالفة او تمريا ةدد جديدل .

نفيذ منت  متكامل ة ى الماكنة ت -0

مروراً بمم ية المحاكال CAD/CAM ابتداءاً من مرح ة التصميم ة ى البرنام  

 وانتهاء اً بتنفيذ المنت  ة ى الماكنة .
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 مالحظات:

د بداية المام الدراس  يتم تمويض مافاتهم من تمارين وذلك خالل المط ة بالنسبة ل ط بة الذين يتم قبولهم بم-1

 الربيمية حصرياً وباوامر ادارية من القسم الم م  مؤشراً فيها تاريخ مباشرتهم ف  الممهد.

بالنسبة ل ط بة الذين يرسبون باقل من نصا الوحدات يح، لهم التمويض ف  االسبوع الذي يسب، االمتحانات -0

 ة لنهاية المام حصرياً.النظري

مادل الممامل تقييم مستمر الوجود لدور ثان فيها وبالتال  فال احقية لالقسام الم مية وال لوحدات الممامل بان -3

 تقيم دورات تمويضية ف  المط ة الصيفية خوفاً من انحدار المستوى الم م  ف  هذ  المادل .

( من التم يمات االمتحانية   9وةياً لغرض التمكن من تنفيذ المادل ) يتم ابالغ القسم الم م  بغيابات الط بة اسب-4

(  ةشرل من المائة من الساةات  %12يمتبر الطالب راسباً ف  اي موضوع اذا تجاوزت غياباته )والت  تنص ) 

(  خمس ةشر من المائة  بمذر مشروع يقر  مج س %15المقررل لذلك الموضوع بدون ةذر مشروع او )

 .و الممهد ( الك ية ا

 تتولى االقسام الم مية ووحدات الممامل تب يغ الط بة بممضمون الفقرات اةال  منذ بداية المام الدراس  .-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذ المديد من التمارين ة ى مكائن الخراطة والتفريز .  الخامس
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  الفرع / اإلنتاج ) مستمر (            القسم / الميكانيك                             

 

 اسم المادل

 المشروع 

 

 

 السنة الدراسية

 

 الثانية 

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

--- 

 

4 

 

4 

تنفيذ الطالب الةمال انتاجية متكام ة وتمرفهم ة ى اساليب االنتاج الجماة  ف  تنفيذ المشاريق هدا المادل : 

 مناه  النظرية والتطبيقية والمم ية الساب، تدريسها خالل الفترات التدريسية كافة .ل  هاونطبيقات

 المفردات المم ية 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 التي يتم اختبارها وتحديد اسلوب وخطة العمل .اريع مناقشة المش األول

 . ع لتنفيذ المشروتحديد وتوزيع المسؤوليات ووضع البرنامج الزمني  الثان  

 الخاصة بأجزاء المشروع . اعداد الرسومات  وبطاقات التشغيل لمعامل الميكانيك المختلفة  الثالث 

المتابعة  للمراحل التي تم التوصل اليها مع واعداد تقاريرالمعامل  ي وحداتفتنفيذ المشروع  الرابق ةشر-الرابق

 ل . معدالت االنتاج ومعوقات التشغيللسير االعمال  االسبوعية 
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 مالحظة :

ة واالستفادة من المعلومات الهندسية لتصنيع يتم اختيار المشاريع بحيث تكون انتاجية ذات فائدة علمية واقتصادي

االجهزة المختبرية والمكائن الميكانيكية ) مثل : جهاز مقاومة البليان ، جهاز اسناد العينات ، مكابس ميكانيكية ، 

 ماكنة حقن البالستك ، تصميم وتصنيع القوالب المختلفة (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقشة الطلبة من قبل لجنة وتقويم خطط التنفيذ نحو االفضل ) وتعتبر تقيم لنهاية  الخامس ةشر

 . الفصل االول (

 –السادس ةشر 

 السابق والمشرون 

 استئناف تنفيذ فقرات المشروع واالنتهاء من الجانب العملي 

د التقرير بصورته النهائية ) وتعتبر تقييم مناقشة تفاصيل المشروع وتوجيه الطلبة العدا الثامن والمشرون 

 الفصل الثاني (.

 االنتهاء من المشروع بجانبيه النظري والعملي والتهيئ للمناقشة النهائية  التاسق والمشرون 

 المناقشة النهائية للمشروع  الثالثون 
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 م م  وزارل التم يم المال  والبحث ال

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  القسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 اسم المادل

 

 الرسم الصناة  

 

 السنة الدراسية

 

 االثانية 

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

-- 

 

3 

 

3 

ءل الرسومات الفنية وممرفة الرموز والمصط حات الهندسية والمواصفات اأكتساب المهارل الالزمة لقرهدا المادل : 

 القياسية ورسم االجزاء الميكانيكية المجممة البسيطة والممقدل واالكثر مصادفة ف  الحيال المم ية ل طالب . 

 مم يةالمفردات ال

 تفاصيل المفردات األسبوع

مواضيق الصا األول ر الخطوط الهندسية ر المساقط ر المقاطق ر مراجمة ةامة ل األول 

 وضق االبماد باستخدام برنام  االوتوكاد .

 ق رسم لوحة .مطر، الربط باستخدام ال ولب ر انواع ال ولب ر انواع الصواميل ر   والثالث  الثان 

 م لوحة تجميمية .الربط بواسطة الخوابير ر انواةها ر استخداماتها ر رس الرابق والخامس

 الربط بواسطة ال حام ر رموز ال حام ر رسم لوحة تجميمية مق وضق رموز ال حام . السادس والسابق
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ر البرشام ر انواع الربط بالبرشام ر رسم  لوحة يسامالربط بواسطة البرشام ر اشكال م الثامن والتاسق

 تجميمية .

 كانيكية .لوحة تطبيقية لتجزئة وتجميق رافمة مي الماشر 

 النوابض ر انواةها ر استخداماتها ر رسم لوحة لنابض انضغاط  .  الحادي ةشر 

 رسم لوحة تطبيقية لتجزئة وتجميق صمام المادم .  الثان  ةشر 

 وصالت االةمدل ) القارنات ( انواةها ر رسم لوحة تطبيقية .  الثالث ةشر 

 ر مق رسم لوحة تطبيقية . القوابض ر انواةها واستخداماتها  الرابق ةشر 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 كراس  التحميل ر رسم لوحة تجميمية لكرس  تحميل احتيكاك  .  الخامس ةشر 

البكرات والسيور انواةها واستخداماتها مق رسم لوحتان لتجميق اجزاء تحتوي ة ى  السادس ةشر 

 ةجالت السيور بانواةها المخت فة . 

ق لوحة مروس انواةها ر التروس المدلة التماريا االساسية ر رسم الترس المدل تال ن ةشر السابق  والثام

 . دلتجميمية لتمشي، الترس الم

 مق رسم لوحة تجميمية لتمشيقة الترس المخروط  .  رالتروس المخروطية  التاسق ةشر والمشرون 

الحادي والثان  

 والمشرون 

 ر مقدمة ةن برنام  اوتوديسك انفينتو

 بيئة الرسم الثنائ  االبماد  الثالث والمشرون 

الرابق والخامس 

 والمشرون 

 بيئة التجميق 

السادس والسابق 

 والمشرون 

 بيئة التح يل الديناميك  والحركة 

 االضافات ة ى الرسوم  الثامن والمشرون 

التاسق والمشرون 

 والثالثون 

 ومة ةم ية . مشروع باختصاص القسم الممن  لجزء من أي منظ
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  القسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 اسم المادل

 

   االدارل والسالمة المهنية

 

 السنة الدراسية

 

 االثانية 

 ألسبوةيةالساةات ا

 المجموع ةم   نظري

 

0 

 

--- 

 

0 

: تم يم الطالب لمفهوم السيطرل النوةية واهميتها ف  الصناةات المخت فة وبشكل يخدم تحسين االنتاجية هدا المادل 

 وتق يل نسبة التالا .

 المفردات النظرية 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 االدارل : األول 

وتطور االدارل ر المبادئ االساسية لالدارل ر خصائص  االدارل وتطورها ر مراحل

 االدارل ر مستويات االدارل .

 االدارل :  الثان  

الوظائا االدارية ر االدارل الصناةية ر وظائفها ر الهندسة الصناةية ر خصائص 

 االدارل الصناةية . 

 ترتيب الوحدل الصناةية : الثالث 

 موقق وترتيب الوحدل الصناةية  -

 الموامل الرئيسية المؤثرل ة ى اختيار مواقق المشاريق الصناةية . -

 ترتيب الوحدل الصناةية ) الترتيب االول  ل مصنق(.  -

 تصنيا انواع تراتيب الوحدل الصناةية . -

   مزايا ومحددات والحاالت الت  يطب، فيها ) الترتيب الس م  ر الوظائف  ر المخت ط-

 المشترك ( .  ر
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 تفاصيل المفردات األسبوع

 دراسة الجدوى ل مشاريق الصناةية : الرابق 

 فكرل ةن دراسة الجدوى ل مشاريق الصناةية .

 المشروع الصناة  

 مراحل دراسات الجدوى 

 اهمية دراسات الجدوى .

 تخطيط االنتاج : الخامس 

 تخطيط االنتاج رمفهوم تخطيط االنتاج ر اهداا تخطيط ورقابة االنتاج .

 تخطيط االنتاج :  س الساد

انواع االنتاج ر طرائ، تخطيط االنتاج ر اساليب البرمجة الخطية والطريقة البيانية 

 وطريقة النقل .

 مناقشة تقارير تقدم من قبل الط بة مق اختبار . السابق 

 دراسة الممل والوقت القياس  :  الثامن 

 دراسة الوقت ر قياس الممل . دراسة الممل ر اساليب دراسة الممل ر دراسة الطريقة ر

 الصيانة : التاسق 

 الصيانةر اهمية الصيانةر مفهوم النظام التتكنولوج  

 الصيانة :  الماشر 

 انواع الصيانة ر انواع المطالت . 

 الحادي ةشر 

 

 التدريب : 

 التدريب ر مفهوم التدريب ر اهمية التدريب ر اساليب التدريب .

 الصناةية واالجور : التكاليا  الثان  ةشر 

 التكاليا ر تصنيا التكاليا ر االجور .

 التكاليا الصناةية واالجور :  الثالث ةشر 

  طر، حساب االجور ر الحوافز ر انواع الحوافز 
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 تفاصيل المفردات األسبوع

 الرابق ةشر

 ادارل المشتريات:

واساليب السيطرل  ونةزالمشتريات ر خطوات الشراء ر المخزون ر انواع المواد المخ

 ة يها . 

 .الخامس ةشر

 السالمة الصناةية : 

السالمة الصناةية ر الحادثة ر انواع الحوادث ر الطر، من الحوادت رممدات الوقاية 

 وانواةها .

 السادس ةشر
 السيطرل النوةية :

 الضبط ر ممنى الجودل . ىممن

 السابق ةشر

 السيطرل النوةية :

ت النوةية ر الموامل المتحكمة بالنوةية ر تطوير وتحسين تمريا النوةية ر مواصفا

 النوةية ر التصميم ر نوةية المطابقة ر المواصفات القياسية المالمية والمراقية .

 الثامن ةشر

 اساليب ضبط الجودل وخطط الفحص بالمينات : 

اساليب ضبط الجودل ر اساليب الفحص والتفتيش ر خطوات ضبط الجودل ر طر، 

 ت ر جدول الفحص بالمينات .المينا

 التاسق ةشر
 اساليب ضبط الجودل وخطط الفحص بالمينات: 

 مق البيانات ) انوةها وتح ي ها ( .جمنحنى خاصية التشغيل ر نوةية التصميم ر 

 مخططات السيطرل  المشرون

 الحادي والمشرون

 مخططات السيطرل: 

 اةداد مخطط الوسط واستخدامها .

 و واستخدامها .اةداد مخطط باريت

 الثان  والمشرون

 مخططات السيطرل:

 اةداد مخطط مق االنحراا الممياري 

 اةداد مخطط الميوب 

 الثالث والمشرون
 مخططات السيطرل:

 مخطط التشتت رطريقة اةداد مخطط التشتت .
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 تفاصيل المفردات األسبوع

 الرابق والمشرون

 مخططات السيطرل:

 نحراا الممياري ولنسبة الوحدات الممابة .مخططات السيطرل النوةية لال

 المدرج التكراري ) اةداد  واستخدامه(

 الخامس والمشرون
 انواع مخططات السيطرل:

 . (X-chart)مخططات السيطرل ل متغيرات ) مخطط السيطرل لوسط الحساب  

 السادس والمشرون

 انواع مخططات السيطرل:

ومخطط السيطرل   R-Chartرل ل مدى مخططات السيطرل ل متغيرات ) مخطط السيط

 (.  δ-chartلالنحراا الممياري 

 السابق والمشرون
 انواع مخططات السيطرل:

 (. P-chartمخططات السيطرل ل مميزات ) مخطط السيطرل لنسبة الوحدات المميبة 

 الثامن والمشرون

 انواع مخططات السيطرل:

 مخططات السيطرل ل ممميزات 

 (  . C-Chartالميوب ف  مفردل واحدل  ) مخطط السيطرل ةدد

 التاسق والمشرون

 انواع مخططات السيطرل:

مخططات السيطرل ل مميزات ) مخطط السيطرل لمتوسط ةدد الميوب ف  مجموةة 

 (. U-chartالمفردات 

 مناقشة تقارير تقدم من قبل الط بة مق اختبار . الثالثون
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  القسم / الميكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 اسم المادل

 

 ديمقراطية

 

 السنة الدراسية

 

  ةالثاني

 ات األسبوةيةالساة

 المجموع ةم   نظري

 

0 

 

--- 

 

0 

 

 يتوقق من ط بة الممهد ان يحققوا األهداا المامة اآلتية :هدا المادل : 

 أن يؤمن الطالب بأهمية التربية ة ى الديمقراطية  ف  حياتنا. -

أن يؤمن الطالب بأهمية دور  المستقب   ف  التربية ة ى  -

 الديمقراطية  . 

الطالب االتجاهات والقيم الواردل ف  منهاج  ان تتمثل لدى -

 التربية ة ى الديمقراطية .  

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 الديمقراطية : تمريفها  األول

 أوال: الديمقراطية كشكل لنظام الحكم  الثان 

 ثانياً : الديمقراطية كنمط ل مالقات اإلنسانية . الثالث 

 رالية / الديمقراطية  السياسية / خصائصها ال يب الرابق 

 تطبي، الديمقراطية السياسية الخامس 

 –االجتماة  ر خصائص الديمقراطية االقتصادية  –الديمقراطية االقتصادية  السادس 

 االجتماةية . -االجتماةية ر دور الدولة ف  تطبي،  الديمقراطية االقتصادية

 المذكورل  ادواختبار ل طالب بالم السابق 
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 تفاصيل المفردات األسبوع

الديمقراطية  -الديمقراطية شبه المباشرل  -إشكال  الديمقراطية ) الديمقراطية المباشرل  الثامن

 التمثي ية (.

 .ثانياً  الديمقراطية شبه المباشرل  التاسق

 .الديمقراطية التمثي ية  -ثالثاً  الماشر

 لتمثي ية .مبررات الديمقراطية ا الحادي ةشر

 المستجدات والنظام التمثي   . -3تقييم  الديمقراطية التمثي ية  الثان  ةشر

حسنات  الديمقراطية التمثي ية  -3 الثالث ةشر

 وشروط نجاحها 

 مناقشة البحوث المقدمة من الطالب  الرابق ةشر

 مراجمة شام ة ل مواد المذكورل ل تهيئة لالمتحانات . الخامس ةشر

الدولة وةناصرها . أوالً : مجموةة اإلفراد  ثانياً : اإلق يم   ثالثاً : الحكومة   رابماً:  رالسادس ةش

 السيادل السياسية  -0السيادل القانونية  -1السيادل  :

 المضوية ف  المجالس النيابية  -الس طة وأنواةها  ر أوال : الس طة التشريمية : أ السابق ةشر

 التشريمية تنظيم الس طة  -أ الثامن ةشر

 نظام المج س الواحد ونظام المج سين  التاسق ةشر

 -1ثانياً : الس طة التنفيذية اختيار رئيس الس طة التنفيذية يتم اختيار  بثالث طر،  المشرون

االختيار او التميين : النتخاب رئيس الس طة التنفيذية ثالث  -3االنتخاب    -0الوراثة  

 طر، :

سطة االنتخاب المباشر بوا -1

 الشمب 

االنتخاب غير المباشر بواسطة  -0

 الشمب 

االنتخاب بواسطة الس طة  -3

 التشريمية .

 األةمال األساسية ل س طة التنفيذية  الحادي والمشرين 
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 ثالثاً : الهيئة القضائية  الثان  والمشرون 

 يوم  ل طالب بالمواد المذكورل أختبار  الثالث والمشرون 

 ت األساسية ل قضال الصفا الرابق والمشرون 

 الديمقراطية واألحزاب السياسية  الخامس والمشرون 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 دور األحزاب السياسية ف  األنظمة  الديمقراطية .أوال: تنظيم الرأي المام السادس والمشرون 

 ثانياً خ ، نخب جديدل السابق والمشرون 

 زن السياس ثالثاً تحقي، التوا الثامن والمشرون 

 إةادل شام ة ل مواد المذكورل  التاسق والمشرون

 اختبار شامل ل مواد المذكورل . الثالثون 
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 وزارل التم يم المال  والبحث الم م  

 هيئة التم يم التقن  

 التخصصات / التكنولوجية

  الفرع / اإلنتاج ) مستمر (    القسم / الميكانيك                                     

 اسم المادل

 تطبيقات الحاسبة

Computer 

Applicaation 

 

 

 السنة الدراسية

 

 الثانية 

 الساةات األسبوةية

 المجموع ةم   نظري

 

1 

 

0 

 

3 

   (AutoCAD     2D&3D )برنام  الرسم الهندس  الثنائ  والثالث  االبماد  تمريا الطالب باستخدام هدا المادل : 

   مق تطبيقات ف  مجال تخصصه.

 المفردات النظرية والمم ية 

 تفاصيل المفردات األسبوع

  ، AutoCADمدخل الى برنامج الـ  األول

  (.…, Snap , Limit , Grid , Pan ,Zoom)اعدادات الشاشة 

الثان  والثالث 

 والرابق

 . (Draw)قائمة الرسم   

 .( modify)ات قائمة التنقيح الخامس والسادس

 . (Object Snap)قائمة  السابق 

 . ( Layers)الطبقات  الثامن 

 (. (  Dimensionألبعادا التاسق 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hatching  التهشير الكتابة ، الماشر

 خزن الملفات واستيراد ملفات من برامج اخرى وتصديرها . الحادي ةشر 

  افات متساويةستقسيم عنصر بم :مثل مج اخرى واستيراد اجزاء من برا (Blocks)عمل  الثان  ةشر

(Divide)   ، توزيع عناصر على طول مسار (Measure). 

 تفاصيل المفردات األسبوع

الثالث والرابق 

 ةشر 

 القسم . على الحاسوب حسب تخصص رسم تطبيقات 

 الطبع واالستنساخ واخراج الملفات على الطابعة الراسمة . الخامس ةشر 

 مبادئ الرسم باألبعاد الثالثة . ر السادس ةش

 -السابق ةشر

 المشرون 

 (.( Surfaceقائمة الرسم الثالثي القشري 

الحادي والمشرون 

 الثالث والمشرون –

 . (Solids)قائمة الرسم الثالثي الصلد 

الرابق والمشرون 

السادس -

 والمشرون 

  Slice – Revolve – Extradتطبيقات على االوامر 

والثامن السابق 

 والمشرون 

  Solid Editingتنقيحات الرسم 

التاسق والمشرون 

 والثالثون 

 رسم مثال تطبيقي باختصاص القسم .
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 منهاج التدريب الصيف  لقسم الميكانيك / اإلنتاج ) مستمر(

 

ل داخل المنشأل والممل ويتم تدريب الطالب ة ى شكل مراح 9/6تكون فترل التدريب ثالثة أشهر اةتباراً من 

 اإلنتاج  وة ى األقسام والوحدات المخت فة وتشمل :

 وحدات الخراطة . -1

 وحدات ال حام  -0

 وحدات السباكة . -3

 وحدات البرادل والتجميق  -4

 وحدات الصيانة . -5

 وحدات التشغيل وتشمل : -6

 وحدات التفريز . -أ

 وحدات التثقيب . -ب

 وحدات التج يخ . -جـ

 .وحدات المخارط المبرمجة  -د

 وحدات القشط . -هـ

 وحدات التشكيل المخت فة باالضافه الى وحدات تشكيل البالستك والطالء . -7

 وحدات ال حام بأنواةه المخت فة . -8

 خطوط التجميق . -9

 خطوط الفحص والتفتيش.-12

 ةم يات الصيانة المخت فة وتشمل :-11

 التجزئة والتركيب . -أ     

 اإلصالح واإلدامة .-ب

 طق الغيار تصنيق ق-جـ     

 جداول إةمال الصيانة .-د     
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 لفهرستا

 

 الصفحة المادة

 2 الرؤيا

 3 الهدف

 4 الخطة الدراسية / الصف األول

 5 الثانيالخطة الدراسية / الصف 

 6 الخالصة

 (1)ةم يات تصنيق

Manufacturing Processes(1) 

8 
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 Material Properties 44    خواص مواد

 (1الممامل)

Workshops(1) 

48 

 Mechanics 23    الميكانيك

 Mathematics 28    الرياضيات

 (1تطبيقات الحاسوب)

Computer application(1) 

33 

 Engineering drawing 32     الرسم الهندس 

 Electrical technology 34    تكنولوجيا الكهرباء

 Human rights 43    حقو، اإلنسان

 Machine Partsنية أجزاء المكائن    تق
45 

 

 الصفحة المادة

 (2)ةم يات تصنيق

Manufacturing Processes(2) 

48 

 Metallurgy 55الممادن    

 (2الممامل)

Workshops(2) 

63 

 Project 66المشروع     

 Industrial drawing 66الرسم الصناة      

 اإلدارل والسالمة المهنية

Management & accupational safety 

64 

 Democracy 66الديمقراطية    
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 (0تطبيقات الحاسوب)

Computer application(2) 
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 84 منهاج التدريب الصيف 


