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 1انظفحخ 

 
  

 
 

      

 وطف انجطَبيح األكبزًٍَ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 ثبثم-انًؼهس انزقٍُ-خبيؼخ انفطاد االوؼظ انزقُُخ اُزؼ٤ٔ٤ِخأُئٍَخ  .1

 هَْ اُزو٤٘بد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ / أُوًي  ؼ٢ِٔاُوَْ اُ .2

اٝ اٍْ اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣  .3

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 رٌُ٘ٞٞع٢

 كثِّٞ رو٢٘ اٍْ اُْٜبكح اُٜ٘بئ٤خ  .4

  :اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ  .5
 ١ٍٞ٘ /ٓووهاد /أفوٟ 

١ٍٞ٘ 

 ١ٍٞ٘ أُؼزٔل   ثوٗبٓظ االػزٔبك .6

 ١ٍٞ٘ أُئصواد اُقبهع٤خ األفوٟ  .7

 ١ٍٞ٘ ربه٣ـ اػلاك إُٞق  .8

:اػلاك ٓالًبد رو٤٘خ ثؾ٤ش رٌٕٞ ؽِوخ إَُٞ ث٤ٖ أُٜ٘لً االفزٖبٓ ٝاُؼبَٓ أٛلاف اُجوٗبٓظ األًبك٢ٔ٣ .9

اُو٤بّ أُبٛو ٣وّٞ اُوَْ ثبػلاك اُقو٣ظ ٝري٣ٝلٙ ثبُٔؼِٞٓبد اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤و٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ ٤ٌُٕٞ هبكها ػ٠ِ 

 ثبالػٔبٍ أُزبؽخ ثٚ ك٢ ٓغبٍ افزٖبٕٚ اُؼبّ
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 2انظفحخ 

 
  

 

 

 
 

 أُطِٞثخ ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جوٗبٓظٓقوعبد اُ  .11

  االٛلاف أُؼوك٤خ  - أ
     اُزؼوف ػ٠ِ أعياء أٌُبئٖ ٤ًٝل٤خ ٤ٕبٗزٜب.   -1أ

 اُزؼوف ػ٠ِ أُؼبكٕ ٝفٞإٜب ٤ًٝل٤خ أُؼبُغبد اُؾواه٣خ. -2أ

 ٛو٣وخ اٍزقلاّ اُؾبٍٞة ٖٓ ؽ٤ش االٍزقلاّ ك٢ هٍْ االٌّبٍ ٝاعياء أٌُبئٖ. -3أ
 اُزؼوف ػ٠ِ اكاهح اُؼَٔ ٝأُْبه٣غ اُٖ٘بػ٤خ. -4أ
  -5أ
 -6أ

 جوٗبٓظ ُقبٕخ ثبُا ٤خأُٜبهار األٛلاف –ة 

 ػ٤ِٔبد االٗزبط ُِٔؼبكٕ – 1ة 

 ٤ٕبٗخ االعٜيح ٝأُؼلاد – 2ة 

        - 3ة 

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 (Datashowٖٓ فالٍ أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ ثبٍزقلاّ اَُجٞهح أٝ عٜبى االٍوبٛ اُٚٞئ٢)-1

 اُزؼ٤ِْ االٌُزو٢ٗٝ ػٖ ٛو٣ن اُؾبٍجبد. -2

 

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 ّل٢ٜ. -رؾو٣و١-االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ -1
 اُلَٖ اُضب٢ٗ(-االٓزؾبٗبد اُل٤ِٖخ)اُلَٖ االٍٝ -2
 االٓزؾبٗبد اُٜ٘بئ٤خ -3

 
 اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . األٛلاف -ط

  -1ط         

 -2ط

 -3ط

 -4ط   
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ر٤ْٜ٘ رل٤ٌو اُطبُت ٖٓ فالٍ االٍئِخ اُلغبئ٤خ ٝاَُو٣ؼخ-1

 ٓواعؼخ ٍو٣ؼخ ُِٔٞاك اُز٢ اُو٤ذ ك٢ أُؾبٙواد اَُبثوخ.-2

 



 
 
 

 
 3انظفحخ 

 
  

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ؽَ اُطبُت.االٍزٔبع ا٠ُ  -1
 االعبثخ ػ٠ِ االٍئِخ ثبُٞههخ ٝاَُجٞهح. -2

 

 

 
 

 

 .اُْق٢ٖ(األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه  )أُٜبهادأُ٘وُٞخ اُزؤ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبهاد اُؼبٓخ-ك 

 اُؼَٔ ػ٠ِ اعٜيح ؽل٣ضخ.-1ك

 ٤ٕبٗخ أٌُبئٖ ٝاالعٜيح.-2ك

 اُؼَٔ االفوٟ.اُؼَٔ ك٢ كٝائو اُلُٝخ ٝاُوطبع اُقبٓ ٝٓغبالد -3ك

 اُؼَٔ ػ٠ِ اٍزقلاّ اُزو٤٘بد اُؾل٣ضخ)ًبُؾبٍٞة(.-4ك   
 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

 رله٣ت اُطبُت ػ٠ِ اؽلس االعٜيح. -1
 ا٤ُٖبٗخ.اػلاك أُالًبد اُزو٤٘خ اُوبكهح ػ٠ِ اُؼَٔ ٝ -2
 ٣لهً اُطبُت ٓبكح اُؾبٍٞة)االٗزو٤ٗذ ِٝٓؾوبرٚ(. -3

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ          

 أعواء اُلؾٕٞبد أُٞهؼ٤خ.
 

 ث٤٘خ اُجوٗبٓظ  .11

 اَُبػبد أُؼزٔلح           اٍْ أُووه أٝ أَُبم هٓي أُووه أٝ أَُبم أُوؽِخ اُلها٤ٍخ 

 ػ٢ِٔ     ٗظو١      

 2ع= 2ٕ= اٗزبط أ.ٓؼبكٕ صب٢ٗ ٤ٌٓب٤ٗي

 ------ 1ٕ= ُـخ أ٤ٌِٗي٣خ ٍ.أ 

 2ع= 2ٕ= ػ٤ِٔبد ر٤ٖ٘غ ع.د 

 3ع= ------ ٕ٘بػ٢ هٍْ ه.ٓ 

 ------- 2ٕ= اكاهح ٕ٘بػ٤خ أ.ٓ 

 2ع= ------ ْٓوٝع ّ 
 2ع= 1ٕ= رطج٤وبد اُؾبٍٞة د.ػ 

 ------- 3ٕ= رو٤٘خ اعياء ٌٓبئٖ أُؼبَٓ د.أ.ّ 



 
 
 

 
 4انظفحخ 

 
  

 2ع= 2ٕ= ػ٤ِٔبد ر٤ٖ٘غ ع.د أٍٝ ٤ٌٓب٤ٗي

 2ع= -------- فٞآ ٓٞاك ؿ 

 3ع= 2ٕ= ٤ٌٓب٤ٗي ٤ٓي 

 8ع= ------ ٓؼبَٓ ٓؼبَٓ 

 2ع= 2ٕ= ه٣ب٤ٙبد ه٣ب٤ٙبد 

 3ع= ------- هٍْ ٛ٘ل٢ٍ هٍْ ٛـ 

 2ع= 1ٕ= رطج٤وبد اُؾبٍٞة د.ػ 

 2ع= 1ٕ= رٌُ٘ٞٞع٤ب اٌُٜوثبء د.ًٜـ 

 ------ 2ٕ= ؽوٞم ٝك٣ٔووا٤ٛخ ػ.ك 

 ------ 1ٕ= ُـخ أ٤ٌِٗي٣خ ٍ.أ 
 
 

 اُزقط٤ٜ ُِزطٞه اُْق٢ٖ .12

 
 
 

 أُؼٜل(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  غ)ٝٙٓؼ٤به اُوجٍٞ  .13

 حسب االنظمة الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

 أْٛ ٖٓبكه أُؼِٞٓبد ػٖ اُجوٗبٓظ .14

 الكتب المنهجية -1

 المالزم المعدة من قبل التدريسيين -2

 المصادر الحديثة من االنترنيت. -3
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 يرطظ يهبضاد انًُهح

 َطخً وضغ اشبضح فٍ انًطثؼبد انًقبثهخ نًرطخبد انزؼهى انفطزَخ يٍ انجطَبيح انربضؼخ نهزقُُى

 يرطخبد انزؼهى انًطهىثخ يٍ انجطَبيح 

 أؼبؼٍ اؼى انًقطض ضيع انًقطض انؽُخ / انًؽزىي

 أو اذزُبضٌ
 ُخانًهبضاراألهساف  خ ُانًؼطفاألهساف 

 جطَبيح انربطخ ثبن

األهساف انىخساَُخ 

 وانقًُُخ 
وانزؤهُهُخ بضاد انؼبيخ انًه

انًهبضاد األذطي  )انًُقىنخ

انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف 

 (وانزطىض انشرظٍ

 4ز 3ز 2ز 1ز 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

      √    √   √    اؼبؼٍ ػًهُبد رظُُغ ع.د اول اَزبج

      √    √   √    اؼبؼٍ ذىاص يىاز خ.و
      √    √   √    اؼبؼٍ يُكبَُك هُسؼٍ و.هـ 

      √       √    اؼبؼٍ ضَبضُبد ض.د

      √       √    اؼبؼٍ ضؼى هُسؼٍ ض.هـ 

      √       √    اؼبؼٍ رطجُقبد انحبؼىة د.أ

      √    √   √    اؼبؼٍ يؼبيم و.ع 

      √    √   √    اؼبؼٍ حقىق وزًَقطاطُخ ذ.ز

 



 
 
 

 
 6انظفحخ 

 
  

 

      √    √   √    اؼبؼٍ نغخ أَكهُعَخ ل.أ

      √    √   √    اؼبؼٍ رقُُخ اخعاء يكبئٍ د.أو ثبٍَ اَزبج

      √    √   √    اؼبؼٍ ػًهُبد رظُُغ ع.د 

 

      √    √   √    اؼبؼٍ يؼبزٌ و 

 

      √    √   √    اؼبؼٍ يؼبيم يغ 

 

      √    √   √    اؼبؼٍ ضؼى طُبػٍ .صض 

 

      √    √   √    أؼبؼٍ ازاضح طُبػُخ .صأ 

 

      √    √   √    أؼبؼٍ رطجُقبد انحبؼىة .ذد 

      √    √   √    أؼبؼٍ نغخ أَكهُعَخ .أل 



 
 
 

 
 7انظفحخ 

 
  

 



 
 
 

 
 8انظفحخ 

 
  

 ًىشج وطف انًقطضَ

 

 وطف انًقطض

 

 

 ٍُ/ثبثمانًؼهس انزقا انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .1

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .2

 اَزبج اؼى / ضيع انًقطض .3

  أشكبل انحضىض انًزبحخ .4

 االونً وانثبَُخ انفظم / انؽُخ .5

 63 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .6

 2118-2-1رحسَث فٍ  16/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .7

 أهساف انًقطض .8

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .01

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 -0أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 - 0ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد -

 اُزله٣ت اُؼ٢ِٔ -
 اُزله٣ت ا٤ُٖل٢ ُِٔوؽِٚ اال٠ُٝ -

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 االفزجبهاد

 

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُٚ-0ط

 االٍئِٚ اُوج٤ِخ-2ط

 االٍئِٚ االصوائ٤ٚ-3ط

   -4ط

  
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 اَُجٞهح -0
 أُؾبٙواد -2
 اُزؼ٤ِْ االٌُزو٢ٗٝ -3

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 



 
 
 

 
 11انظفحخ 

 
  

 

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 بالكتب المنهجية والمفردات اعادة النظر ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

  )انًظبزض(  ـ انًطاخغ انطئُؽُخ 2

               ـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 مطلوب تزويد الورش باالجهزة الحديثة

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .03

   

 

 

 االفزجبهاد أَُزٔوح

 

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد -ك 

 أُئرٔواد-0ك

 اُلٝهاد-2ك

 ٝهُ اُؼَٔ اُؼ٤ِٔخ-3ك

 اُي٣بهاد   -4ك

 ث٤٘خ أُووه .00

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

    ثبأُلوكاد أُووهح ٓبٓٞعٞك ٣٘لن ؽَت 
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 ًَىشج وطف انًقطض

 

 وطف انًقطض

 

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .9

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .11

 حقىق االَؽبٌ وانسًَقطاطُخ اؼى / ضيع انًقطض .11

 يحبضطاد َظطٌ أشكبل انحضىض انًزبحخ .12

 /ؼُىٌاالونً  انفظم / انؽُخ .13

 ؼبػخ 2 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .14

 2118-2-1رحسَث فٍ  16/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .15

 أهساف انًقطض .16

 وتعليمو احترامتعريف الطالب بحقوق االنسان والديقراطية وكيفية التعامل مع الناس ضمن حقوق االنسان والديمقراطية 

 االنسان وحقوقو واالنفتاح على جميع طوائف المجتمع

 
 
 
 

 
 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 
 
 

 
 12انظفحخ 

 
  

 

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .04

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 -0أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ٜٓبهح رؼِْ اُطبُت ػ٠ِ ؽوٞم االَٗبٕ– 0ة

 ٜٓبهح رؼِْ اُطبُت ػ٠ِ اُل٣ٔووا٤ٛخ – 2ة

 ٜٓبهح رؼِْ اُطبُت ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ اكواك أُغزٔغ ٖٙٔ ؽوٞم االَٗبٕ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ – 3ة

     -4ة
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 اُ٘ظو٣خ +أُؾبٙواد اُز٢ رْ رؼِٜٔب ٖٙٔ ٓؾبٙواد ٝىاهح ؽوٞم االَٗبٕ  أُؾبٙواد -

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 ٓ٘بهْخ ك٢ أُؾبٙواد ماد َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ ُؾوٞم االَٗبٕ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ

 أُ٘بهْخ ك٢ اُل٣ٔووا٤ٛخ ٝؽوٞم االَٗبٕ-

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ا٤ٓٞ٤ُٚاالٓزؾبٗبد -0ط

 االٍئِٚ اُوج٤ِخ-2ط

 االٍئِٚ االصوائ٤ٚ-3ط

   -4ط

  
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 اَُجٞهح -4
 أُؾبٙواد -5
 اُزؼ٤ِْ االٌُزو٢ٗٝ -6

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 ٖٓ فالٍ اُزؾبٝه ٝاُ٘وبُ ٖٙٔ أُبكح ك٢ أُؾبٙوح
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 انجُُخ انزحزُخ  .16

 محاضرات تلقى على الطلبة وعلى كراس وال يوجد كتاب منهجي مقرر ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

  ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 محاضرات نظرية

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 

 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .07

   

 

 

 

 

 
 أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد -ك 

 ٜٓبهح اُ٘وبُ ٝاُزلاٍٝ ك٢ ٓٞٙٞع ؽوٞم االَٗبٕ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ-0ك

 ٝٓب٣غو١ ك٢ أُغزٔغ ٖٓ كٞاهم ٝاؽلاس -2ك

 

 ث٤٘خ أُووه .05

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

ؽوٞم  0-05

 االَٗبٕ
رؼِْ اُطِجخ ػ٠ِ ؽوٞم 

االَٗبٕ ٤ًٝل٤خ 

 االُزياّ ثٜب

اَُجٞهح  

ٝأُؾبٙواد 

 اُ٘ظو٣خ

آزؾبٗبد 

 ٗظو٣خ

٤ًل٤خ رطج٤ن  ك٣ٔووا٤ٛخ 06-31

 اُل٣ٔووا٤ٛخ
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

  القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 اسم المادة

 

 حقوق اإلنسان

 

 السنة الدراسٌة

 

 األولى

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

2 

 

--- 

 

2 

 

 طلبة المعهد ان ٌحققوا األهداؾ العامة اآلتٌة :هدؾ المادة : ٌتوقع من 

 أن ٌإمن الطالب بؤهمٌة التربٌة على حقوق اإلنسان فً حٌاتنا. -

 أن ٌإمن الطالب بؤهمٌة دوره المستقبلً فً التربٌة على حقوق اإلنسان .  -

 ان تتمثل لدى الطالب االتجاهات والقٌم الواردة فً منهاج التربٌة على حقوق اإلنسان.   -

 مفردات النظرٌةال

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 حقوق إنسان : مفهومها ، أهدافها  األول

حقوق  -حقوق اإلنسان فً الحضارة اإلؼرٌقٌة   جـ -حضارة وادي الرافدٌن    ب-أ الثانً

 اإلنسان فً الحضارة الرومانٌة 

 الدٌانة اإلسالمٌة  -2الدٌانة المسٌحٌة   -1موقؾ الشرائع السماوٌة من حقوق اإلنسان : الثالث 

 المصادر القانونٌة  لحقوق اإلنسان فً برٌطانٌا :-1  :الحضارة الؽربٌة وحقوق اإلنسان  الرابع 

 م .  1628ػو٣ٚخ اُؾوٞم ػبّ  -ّ     ة  1215المٌثاق األعظم عام   -أ

 اختبار ٌومً للطالب حول المادة المذكورة  الخامس 

 المدرسة الطبٌعٌة ونظرٌة العقد االجتماعً  -2 السادس 

 م  ( (1632-1704 ُٞىجون  - أ السابع 
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 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 ّ   (1712-1779)جان جاك روسو  - ة الثامن 

 ّ .  1789أة  26ٝأُٞاٖٛ اُلو٢َٗ ك٢  اػالٕ  ؽوٞم اإلَٗبٕ 

 مفهوم الفساد اإلداري والمالً . التاسع

 أنواع الفساد من حٌث الحجم . العاشر

 أنواع الفساد من ناحٌة االنتشار .  الحادي عشر 

 تؤثٌر الفساد  الثانً عشر 

 ثالثاً: الجهات المسإولٌة على مكافحة الفساد عالمٌا ً  الثالث عشر 

 مناقشة البحوث المقدمة من الطالب  الرابع عشر 

 مراجعة شاملة للمواد المذكورة للتهٌئة لالمتحانات  الخامس عشر 

الجمعٌة العامة        -المنظمة الدولٌة واألجهزة العاملة فً قضاٌا حقوق اإلنسان  أ السادس عشر 

 المجلس االقتصادي واالجتماعً  -ب

 وق اإلنسان واألجهزة العاملة فً قضاٌا حقوق اإلنسان منظمة األمم المتحدة وحق السابع عشر 

اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان : المادة األولى : ٌولد جمٌع الناس أحرار متساوٌن -2 الثامن عشر 

 فً الكرامة والحقوق . 

 المادة الثانٌة :كل إنسان له الحق بالتمتع بكافة الحقوق والحرٌات الواردة فً هذا التاسع عشر 

 اإلعالن دون أي تمٌٌز .

 المادة الثالثة : لكل فرد الحق فً الحٌاه والحرٌة وسالمة شخصٌته .

المادة الرابعة : ال ٌجوز استرقاق او استبعاد أي شخص وٌحظر االسترقاق وتجارة 

 الرقٌق بكافة أوضاعها.

سٌة المادة الخامسة : ال ٌعرض أي إنسان للتعذٌب وال للعقوبات او المعامالت القا

 الوحشٌة او اإلحاطة بالكرامة .

 المادة السادسة : لكل إنسان أٌنما وجد الحق ان ٌعترؾ بشخصٌته القانونٌة .
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 تفاصٌل المفردات األسبوع

 المادة السابعة : كل الناس سواسٌة إمام القانون ولهم الحق فً التمتع بحماٌة متكافئة  العشرون 

 ان ٌلجؤ  الى المحاكم الوطنٌة إلنصافه .المادة الثامنة : لكل شخص الحق فً 

 المادة التاسعة : ال ٌجوز القبض على أي إنسان او حجزه او نفٌه تعسفاً 

المادة العاشرة : لكل إنسان الحق على قدر المساواة التامة مع اآلخرٌن فً ان تنظر 

 قضٌته أمام محكمة مستقلة نزٌهة 

 المادة الحادٌة عشر : كل شخص متهم بجرٌمة ٌعتبر برئ الى ان تثبت إدانته  الحادي والعشرٌن 

المادة الثانٌة عشر : ال ٌعرض احد لتدخل تعسفً بحٌاته الخاصة او أسرته ومسكنه 

 ومراسالته .

 المادة الثالثة عشر : لكل فرد حرٌة التنقل .

او ٌحاول االلتجاء إلٌها المادة الرابعة عشر : لكل فرد الحق ان ٌلجؤ الى بالد أخرى 

 هربا من االضطهاد .

 المادة الخامسة عشر : لكل فرد حق التمتع بجنسٌته . 

للرجل وللمرأة متى بلؽا سن الزواج حق التزوٌج وتؤسٌس  -1المادة السادسة عشر : 

ال ٌبرم عقد الزواج اال برضى الطرفٌن الراؼبٌن فً الزواج رضا كامالً  -2أسرة .  

األسرة هً الوحدة الطبٌعٌة األساسٌة للمجتمع ولها الحق والتمتع  -3ه .   ال أكراه فٌ

 بحماٌة المجتمع والدولة .

المادة السابعة عشر : لكل شخص حق التملك بمفردة او باالشتراك مع ؼٌره الٌجوز  الثانً والعشرون 

 تجرٌد احد من ملكه تعسفاً .

 التفكٌر والضمٌر والدٌن .المادة الثامنة عشر : لكل شخص الحق فً حرٌة 

 المادة التاسعة عشر : لكل شخص حرٌة الرأي والتعبٌر .

المادة العشرون : لكل شخص الحق فً حرٌة  االشتراك فً الجمعٌات والجماعات 

 السلمٌة .

المادة الحادٌة والعشرون : لكل فرد الحق فً االشتراك فً ادراة الشإون العامة فً 

بالده .لكل فرد نفس الحق الذي لؽٌره فً تقلٌد الوظائؾ العامة فً البالد . ان أرادة 

 الشعب هً مصدر سلطة . 

المادة الثانٌة والعشرون : لكل شخص الحق بصفة عضو فً المجتمع الحق فً 
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 جتماعً .الضمان اال

 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 المادة الرابعة والعشرون : لكل شخص الحق فً الراحة وفً أوقات الفراغ . الثالث والعشرون 

 المادة الخامسة والعشرون : لكل فرد الحق فً مستوى من المعٌشة الكافٌة .

المادة السادسة والعشرون : لكل شخص الحق فً التعلم .ٌجب ان تهدؾ التربٌة الى 

 إنماء شخصٌة األبناء  الحق األول فً اختٌار ونوع تربٌة أوالدهم . 

المادة السابعة والعشرون : لكل فرد الحق فً ان ٌشارك اشتراكا ً حراً فً حٌاه 

 الح األدبٌة والمادٌة .المجتمع الثقافً ، لكل فرد الحق فً حماٌة المص

المادة الثامنة والعشرون : لكل فرد الحق فً المجتمع بنظام اجتماعً دولً تحقق 

 بمقتضاه الحقوق والحرٌات المنصوص علٌها فً هذه اإلعالن .

على كل فرد واجبات نمو المجتمع الذي ٌتاح فٌه وحده  -1المادة التاسعة والعشرون : 

 . شخصٌة ان تنمو حرا ً كامال ً

ٌخضع الفرد فً ممارسة حقوق وحرٌاته لتلك القٌود التً ٌقررها القانون فقط -2

لضمان  االعتراؾ بحقوق الؽٌر وحرٌاته واحترامها والتحقٌق المقتضٌات العادلة 

 للنظام العام والمصلحة العامة واألخالق فً مجتمع دٌمقراطً .

تناقض مع اؼرض األمم ال ٌصح بحال من األحوال تمارس هذه الحقوق ممارسة -3

 المتحدة ومبادئها .

المادة الثالثون : لٌس فً هذا اإلعالن  نص ٌجوز تؤوٌله على ان ٌخول لدولة او 

جماعة او فرد أي فً القٌام بنشاط او زٌادة عمل ٌهدؾ الى  هدم الحقوق والحرٌات 

 الواردة فٌه . 

 اختبار  ٌومً للطالب  حول المواد المذكورة  الرابع والعشرون 

 االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان  الخامس والعشرون 

 االتفاقٌة األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان -2المواثٌق والمنظمات اإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسان -1 السادس والعشرون 

 المٌثاق اإلفرٌقً لحقوق اإلنسان والشعوب .-3 السابع والعشرون 

 المشروع المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان

 المنظمات ؼٌر الحكومٌة ودورها فً الدفاع عن حقوق اإلنسان  الثامن والعشرون 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

 منظمة العفو الدولٌة . -1

 اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر -2 التاسع والعشرون 

 منظمات ؼوث الالجئٌن  -4المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان     -3 الثالثون 
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  القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 اسم المادة

 

 دٌمقراطٌة

 

 السنة الدراسٌة

 

  االولى

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

2 

 

--- 

 

2 

 

 هدؾ المادة : ٌتوقع من طلبة المعهد ان ٌحققوا األهداؾ العامة اآلتٌة :

 أن ٌإمن الطالب بؤهمٌة التربٌة على الدٌمقراطٌة  فً حٌاتنا. -

 أن ٌإمن الطالب بؤهمٌة دوره المستقبلً فً التربٌة على الدٌمقراطٌة  .  -

 ان تتمثل لدى الطالب االتجاهات والقٌم الواردة فً منهاج التربٌة على الدٌمقراطٌة .   -

 

 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 الدٌمقراطٌة : تعرٌفها  األول

 أوال: الدٌمقراطٌة كشكل لنظام الحكم  الثانً

 ثانٌاً : الدٌمقراطٌة كنمط للعالقات اإلنسانٌة . الثالث 

 اللٌبرالٌة / الدٌمقراطٌة  السٌاسٌة / خصائصها  الرابع 

 تطبٌق الدٌمقراطٌة السٌاسٌة الخامس 

 –االجتماعً ، خصائص الدٌمقراطٌة االقتصادٌة  –الدٌمقراطٌة االقتصادٌة  السادس 

 االجتماعٌة . -االجتماعٌة ، دور الدولة فً تطبٌق  الدٌمقراطٌة االقتصادٌة

 اختبار للطالب بالمواد المذكورة  السابع 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

الدٌمقراطٌة  -الدٌمقراطٌة شبه المباشرة  -إشكال  الدٌمقراطٌة ) الدٌمقراطٌة المباشرة  الثامن

 التمثٌلٌة (.
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 ثانٌاً  الدٌمقراطٌة شبه المباشرة . التاسع

 الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة . -ثالثاً  العاشر

 مبررات الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة . عشرالحادي 

 المستجدات والنظام التمثٌلً . -3تقٌٌم  الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة  الثانً عشر

 حسنات  الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة وشروط نجاحها  -1 الثالث عشر

 مناقشة البحوث المقدمة من الطالب  الرابع عشر

 لالمتحانات . مراجعة شاملة للمواد المذكورة للتهٌئة الخامس عشر

الدولة وعناصرها . أوالً : مجموعة اإلفراد  ثانٌاً : اإلقلٌم   ثالثاً : الحكومة   رابعاً:  السادس عشر

 السٌادة السٌاسٌة  -2السٌادة القانونٌة  -1السٌادة  :

 العضوٌة فً المجالس النٌابٌة  -السلطة وأنواعها  ، أوال : السلطة التشرٌعٌة : أ السابع عشر

 تنظٌم السلطة التشرٌعٌة  - أ الثامن عشر

 نظام المجلس الواحد ونظام المجلسٌن  التاسع عشر

 -1ثانٌاً : السلطة التنفٌذٌة اختٌار رئٌس السلطة التنفٌذٌة ٌتم اختٌاره بثالث طرق  العشرون

االختٌار او التعٌٌن : النتخاب رئٌس السلطة التنفٌذٌة ثالث  -3االنتخاب    -2الوراثة  

 ق :طر

 االنتخاب المباشر بواسطة الشعب  -1

 االنتخاب ؼٌر المباشر بواسطة الشعب  -2

 االنتخاب بواسطة السلطة التشرٌعٌة . -3

 األعمال األساسٌة للسلطة التنفٌذٌة  الحادي والعشرٌن 

 ثالثاً : الهٌئة القضائٌة  الثانً والعشرون 

 أختبار ٌومً للطالب بالمواد المذكورة  الثالث والعشرون 

 الصفات األساسٌة للقضاة  الرابع والعشرون 

 الدٌمقراطٌة واألحزاب السٌاسٌة  الخامس والعشرون 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 دور األحزاب السٌاسٌة فً األنظمة  الدٌمقراطٌة .أوال: تنظٌم الرأي العام السادس والعشرون 
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 ًَىشج وطف انًقطض

 

 وطف انًقطض

 

 

 ثانٌاً خلق نخب جدٌدة السابع والعشرون 

 ثالثاً تحقٌق التوازن السٌاسً الثامن والعشرون 

 إعادة شاملة للمواد المذكورة  التاسع والعشرون

 اختبار شامل للمواد المذكورة . الثالثون 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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تعريف الطالب المبادى والمرتكزات االساسية بالعلوم الكهربائية والتي ىي بتماس مباشر مع الحياة العملية لتصحيح 
التعامل معها وتجنب االخطاء الناتجة عن االىمال والمفاىيم الخاطئو الشائعو ليتم اعداد طالب يتمتع بالمقدره على  

 الكهربائية وتشغيل المعامل والمصانعالتعامل مع مكونات االجهزه 

 
 
 
 
 

 
 

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .08

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 بٝرٞى٣ؼٜبٝٗوِٜ ٛبٓؼوكخ أُجبكٟ االٍب٤ٍخ ُِطبهٚ اٌُٜوثبئ٤خٝر٤ُٞل-0أ

 ٓؼوكخ االٗظٔخ اُؼب٤ُٔخأُؼوٝكخ ُ٘وَ اُطبهخ ٝر٤ُٞلٛب-2أ

 اٗظٔخ اُزبص٤و ثبُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ ٝؽَبة اُٚبئغ ٜٓ٘بٓؼوكخ  -3أ
 اُلفٍٞ ا٠ُ اٗظٔخ اُز٤ْٖٔ ُ٘وَ ٝرٞى٣غ اُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ-4أ
 اُزؼٔن ثلهاٍخ رٖب٤ْٓ ُٞؽبد ا٤َُطوح ُِٔؼبَٓ -5أ
 ٓؼوكخ االٗظٔخ أُـ٘ب٤َٛخ ٝٓجبكٟ ػَٔ أُؾوًبد اٌُٜوثبئ٤خ  -6أ
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  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 كؾٔ اُٞؽبد اٌُٜوثبئ٤خٜٓبهح – 0ة

 رْـ٤َ أُؾوًبد ٝا٤َُطوح ػ٤ِٜبٜٓبهح  – 2ة

 كؾٔ اُ٘ظٔخ أُـ٘ب٤َٛخٜٓبهح  – 3ة

   ٜٓبهاد كؾٔ االػطبٍ ك٢ اٗظٔخ اُز٤ُٞل ٝاُزٞى٣غ  -4ة
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

  + DATAاُؼ٤ِٔخ +اٍزقلاّ اَُجٞهح+ٛوم اُؼوٗ ثبٍزقلاّ أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ +أُؾبٙواد ا -

SHOWاٍزقلاّ ُٞؽبد ا٤َُطوح اٌُٜوثبئ٤خ + 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 + آزؾبٗبد ٓلبعئٚ ػ٤ِٔخ ٝٗظو٣خآزؾبٗبد ٗظو١+ آزؾبٗبد ػ٤ِٔخ+روبه٣و

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 اٗٞاػٜباُزٌٖٔ ٖٓ كؾٔ اُٞؽبد اٌُٜوثبئ٤خ ٌَُ -0ط

 اُزٌٖٔ ٖٓ رْـ٤َ أُؾوًبد اٌُٜوثبئ٤خ ٝا٤َُطوح ػ٤ِٜب-2ط

 اُزٌٖٔ ٖٓ كؾٔ االٗظٔخ أُـ٘ب٤َٛخ-3ط

 اُزٌٖٔ ٖٓ كؾٔ االػطبٍ -4ط

  
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

7-  

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 
 اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد -ك 

 ث٘بء اُقجوح ك٢ اٌٍَ اُوٟٞ اٌُٜوثبئ٤خ-0ك

 ث٘بء اُقجوح ك٢ رْـ٤َ أُؾوًبد اٌُٜوثبئ٤خ -2ك

 ث٘بء اُقجوح ك٢ كؾٔ االػطبٍ ك٢ ٓؾطبد اٌُٜوثبئ٤خ ٝأُؼبَٓ-3ك
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 انجُُخ انزحزُخ  .21

مصادر الكتب  وال يوجد كتاب منهجي مقرر مدرس المادةمحاضرات  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1
 ومصادر االنترنت

 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 

ؼجُم انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 دورات التعليم المستمر

 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

  القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 ث٤٘خ أُووه .09

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ اُزؼ٤ِْٛو٣وخ 

اٍب٤ٍبد اٌُٜوثبء   0-8

 ٝاٗظٔزٜب
اٗظٔخ ٝاٍب٤ٍبد 

 اٌُٜوثبء
 Data+اَُجٞه

SHOW ُٞؽبد+

  ا٤َُطوح

 آزؾبٗبد ٗظو٣خ

ٝػ٤ِٔخ ٝٓلبعئٚ 

 ٝروبه٣و
اٗظٔخ ا٤َُطوح   9-08

 اٌُٜوثبئ٤خ
 Data+اَُجٞه ا٤َُطوح اٌُٜوثبئ٤خ

SHOW ُٞؽبد+

 ا٤َُطوح

 

االػطبٍ   09-24

 ٝٓؼبُغزٜب

 Data+اَُجٞه رْق٤ٔ االػطبٍ
SHOW ُٞؽبد+

 ا٤َُطوح

 

ا٤ُٖبٗخ ٝاَُالٓخ   25-27

 ا٤ُٜ٘ٔخ

ٛوم ا٤ُٖبٗخ 

ٝٓجبكٟ اَُالٓٚ 

 ا٤ُٜ٘ٔخ

 Data+اَُجٞه
SHOW ُٞؽبد+

 ا٤َُطوح
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 اسم المادة

 

 تقنٌة الكهرباء  

 

 السنة الدراسٌة

 

 األولى

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

1 

 

2 

 

3 

 

هدؾ المادة : دراسة أسس تقنٌة الكهرباء والمحركات الكهربائٌة المختلفة ونظرٌة عملها 

 وطرق تشؽٌلها وكٌفٌة إصالح األعطال الكهربائٌة وعمل الصٌانة لها . 

 

 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 أساسٌات الكهرباء  -أوال 

الوحدات والرموز الكهربائٌة ، الدائرة الكهربائٌة البسٌطة ، شدة  تٌار القوة الدافعة  األول

 للكهربائٌة . 

 فرق الجهد ، قانون اوم ، طرق توصٌل المقاومات ) توالً ، توازي ، مركب (  الثانً

 أمثلة تطبٌقٌة لحل دوائر كهربائٌة . الثالث 

 ثانٌا : التٌار المتناوب ) المتؽٌر (  

 طرق الحصول على التٌار المتناوب ، أنواع محطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة . الرابع 

الموجة الجٌبٌة ، شكل  موجة التٌار مع الزمن التردد ، تعرٌؾ قٌمة الفعالة للتٌار والجهد  الخامس 

 المتناوب .

معرفة أعمال ومعامل القدرة ، تطبٌقات وأمثلة على استعمال التٌار المتناوب فً الحٌاة  السادس 

 العملٌة . 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 ثالثا : الكهرومؽناطٌسٌة  
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المجال المؽناطٌسً ، خصائص المجال ، خصائص المؽناطٌسٌة ، انواع المواد  السابع 

 تعار ٌؾ ) كثافة المجال ، شدة المجال ، القوة الدافعة المؽناطٌسٌة ( .المؽناطٌسٌة ، 

التؤثٌر المؽناطٌسً للتٌار الكهربائً تطبٌقات على استخدام خاصٌة قوة الجذب المؽناطٌسٌة  الثامن 

 . 

 رابعا: التٌار المتناوب ذو ثالثة أوجه  

الثالثً المتناوب الثالثً األوجه ، طرٌقة تمٌٌز التٌار المتناوب أحادي الوجه ، التٌار  التاسع 

 األوجه ، نظام توصٌل األسالك باإلجمال الخارجٌة .

، تٌار الوجه وتٌار الخط من النجمة ، جهد الوجه  (Y)طرٌقة التوصٌل على شكل نجمة  العاشر 

مال وجهد الخط من النجمة ، القدرة فً حالة النظام ذو ثالثة اوجه ، طرٌقة توصٌل االح

 الكهربائٌة . 

(، تٌار الوجه وتٌار الخط فً حالة دلتا جهد الوجه وجهد ∆طرٌقة توصٌل على شكل دلتا) الحادي عشر 

 الخط ، القدرة تطبٌقات وأمثلة على توصٌل على شكل نجمة ودلتا . 

 خامسا ً: المحوالت الكهربائٌة 

 سادساً: محركات التٌار المتناوب ذو ثالثة أوجه .

 أنواع المحركات ، المحركات الحثٌة ثالثٌة االوجه ، انواعها ، استخداماتها . الثانً عشر 

تركٌب المحركات التؤثٌرٌة ) حٌثٌة ثالثٌة االوجه ( ، مبدأ نظرٌة مؽناطٌسً الدوارة ، مبدأ  الثالث عشر 

 نظرٌة عمل المحركات .

 طرق بدء الحركة فً المحركات الحثٌة ثالثً االوجه .  الرابع عشر 

طرق التحكم والسٌطرة فً تؽٌٌر سرعة محركات الحثٌة ثالثً االوجه ) تؽٌٌر أقطاب ،،  الخامس عشر 

 تؽٌر جهد المصدر ، تؽٌر الذبذبة ،تؽٌر اتجاه الدوران ( 

 سابعاً : محركات التٌار المتناوب أحادي االوجه 

 المحركات التؤثٌرٌة ذو وجه واحد ، انواعها تركٌبها ، استخداماتها ، عكس دوراتها . السادس عشر 

 محركات تؤثٌرٌة أحادٌة الوحدة ذو مكثؾ البدء ، تركٌبها ، استخداماتها . السابع عشر 

 محركات أحادٌة الوجه ذو الوجه المشطور تركٌبها ، استخداماتها . الثامن عشر 

 المفرداتتفاصٌل  األسبوع
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 ثامنا ً: وقاٌة ) حماٌة ( المحركات  

 المصهرات ، انواعها ، معامل االنصهار  التاسع عشر 

  قواطع الدورة ، متابع الحراري ضد زٌادة الحمل . العشرون 

 طرق تحدٌد األعطال فً المحركات  –تاسعاً  

الطرق المتبعة فً تحدٌد األعطال عجز المحرك عن الدوران ، المحرك ٌدور بسرعة اقل  الحادي والعشرون 

 من سرعته المتقنة . 

 ارتفاع درجة حرارة المحرك إثناء الدوران، دوران المحرك بضوضاء . الثانً والعشرون 

 كٌفٌة عالج وإصالح كل عطل من األعطال السابقة . الثالث والعشرون 

 دوائر التحكم والسٌطرة المستخدمة فً تشؽٌل المحركات ٌدوٌا ً واتوماتٌكٌا ً . الرابع والعشرون 

 سالمة وإدامة المحركات  –عاشراً 

 طرق عمل الصٌانة للمحركات ، الفترات الزمنٌة الالزمة ، انواع الصٌانة  الخامس والعشرون 

 كراسً المحاور . التزٌٌت ، التشحٌم ، التنظٌؾ ، السادس والعشرون 

 األمن الصناعً ، السالمة المهنٌة إثناء عملٌة الصٌانة .  السابع والعشرون

 المفردات العملٌة 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 التعرؾ على المختبر ، مصادر القدرة ، األجهزة الكهربائٌة . األول

وكٌفٌة استخدامه لقٌاس التٌار الكهربائً ، وفرق الجهد   (AVO)دراسة جهاز االوفومٌتر  الثانً

 والمقاومة .

 التعرؾ على مصطلحات نظام المقاومة بااللوان  . الثالث 
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 تحقٌق قانون اوم عملٌا ً . الرابع 

ربط المقاومات على التوالً والتوازي فً الدائرة الكهربائٌة واٌجاد المقاومة المكافئة  الخامس 

 للقٌاس . 

 دوائر كهربائٌة مختلفة ) توالً ، توازي ( ودراسة خواصها ، اٌجاد المقاومة المكافئة . السادس 

 دراسة تؤثٌر ارتفاع درجة الحرارة على المقاومة .  السابع 

 تعٌٌن قٌمة المقاومة النوعٌة المختلؾ ، انواع المواد الموصلة .  الثامن 

 (. ∆وعلى شكل دلتا ) (Y)ل نجمة ربط الدائرة الكهربائٌة على شك التاسع 

 قٌاس القدرة الكهربائٌة من دوائر التٌار المستمر .  العاشر 

 قٌاس القدرة فً دوائر التٌار المتناوب الثالثً االوجه .  الحادي عشر 

 استخدام الكاوٌة الكهربائٌة والتدرٌب على طرق اللحام وعمل الوصالت الكهربائٌة . الثانً عشر 

تدرٌب على تؤسٌس الكهربائً وعمل تمارٌن لتؤسٌس مصباح كهربائً ومفتاح وذلك فً  الثالث عشر 

 دائرة كهربائٌة بسٌطة .

 عمل لوحة فحص وتشؽٌل تحتوي مؤخذ ومصباح توالً ، مؤخذ ومصبح توازي . الرابع عشر 

 تؤسٌس مصباح بطرٌقتٌن . الخامس عشر 

 فحص المحرك التؤثٌري الثالثً االوجه والتعرؾ على أجزائه وفكها واعدة تركٌبها  السادس عشر 

تشؽٌل المحرك التؤثٌري الثالثً االوجه ذو القفص السنجابً عند الحمل الكامل وتوصٌله  السابع عشر 

 ( وقٌاس التٌار المؤخوذ فً المصدر وحساب القدرة . ∆على شكل دلتا )

 تفاصٌل المفردات األسبوع

عمل دوائر التحكم )سٌطرة ( المستخدمة فً تشؽٌل المحركات باستخدام خاصٌة الجذب  الثامن عشر 

 المؽناطٌسً )الكونتاكتور (والبوش بوستم أوتوماتٌكٌا ً. 

بدء الحركة والتشؽٌل والمحركات الثالثٌة االوجه الحثٌه باستخدام مفتاح ستار دلتا تشؽٌل  التاسع عشر 

 ٌدوٌة 

بدء الحركة والتشؽٌل األوتوماتٌكً للمحركات الثالثٌة االوجه ذو القفص السنجابً  العشرون 
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   المصــــــــــــــادر

 

 

 باستخدام ستار دلتا مع تحلٌل فكرة البدء بالتشؽٌل .

 تؽٌر اتجاه الدوران فً المحركات باستخدام مفتاح تشؽٌل ٌدوي . الحادي والعشرون 

 ت أوتوماتٌكٌا ً باستخدام الكونتاكتور .تؽٌر ) عكس ( اتجاه الدوران للمحركا الثانً والعشرون 

 اإلٌقاؾ االضطراري للمحركات الحثٌة الثالثٌة االوجه . الثالث والعشرون 

 فحص المحرك الحثً أحادي الوجه والتعرؾ على اجزائة وتشؽٌله بدون حمل . الرابع والعشرون 

 الكهربائٌة .فحص أجهزة الوقاٌة ) الحماٌة ( من المحركات  الخامس والعشرون 

عمل الصٌانة للمحركات الكهربائٌة تحدٌد الفترات الزمنٌة للصٌانة ) التشحٌم ، التزٌٌت ،  السادس والعشرون 

 والتنظٌؾ ، كراسً المحاور ( .

تحدٌد األعطال المحركات بوجه عام وطرق إصالحها ) ارتفاع درجة الحرارة ، الفجر  السابع والعشرون

 اقل ، الدوران بالخوؾ ( .عند الدوران، سرعة 

الثامن والتاسع 

والعشرون 

 والثالثون

 تكملة كل ما جاء فً األسبوع السابع والعشرون 
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1-Electrical Technology  

     By – Theraga 

2- Electrical Technology  

     By – Hughes 

3- Electrical Technology  

     By – Erick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَىشج وطف انًقطض

 

 وطف انًقطض

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

الربط بٌنها وبٌن وصؾ المتاحة. والبد من التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .25

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .26

 انًُكبَُك انهُسؼٍ اؼى / ضيع انًقطض .27

 يحبضطاد َظطٌ+ػًهٍ أشكبل انحضىض انًزبحخ .28

 االونً /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .29

 ػًهٍ( 3َظطٌ, 2)ؼبػخ 5 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .31

 2118-2-1رحسَث فٍ 18/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .31

 أهساف انًقطض .32

 -:*الهدف العام

تعريف الطالب االساسيات النظرية في علم االستاتك والديناميكيا ومقاومة المواد مما يجعلو اقدر وامهر في التعامل في 
 حقل التقنيات الميكانيكية

 

 -*االىداف التفصيلية:

 -ان يكون الطالب قادرا على ان:

 يحسب محصلة القوى المؤثرة على االجسام-1

 يوجد مركز ثقل االجسام واالشكال المختلفة-2

 يحسب عزم القصور الذاتي لالشكال المختلفة-3
 يطبق قوانين الحركة على االجسام -4

 تحركةيحسب سرعة وتعجيل االجسام الم-5
 قانون الطاقة والقدرةيطبق -6

 يحسب االجهادات واالنفعاالت في االجسام-7
 يرسم منحنيات قوة القص وعزم االنحناء لالعتاب المختلفة -8

 

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .20
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 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 كْٜ ٓ٘ظٞٓبد اُوٟٞ أُقزِلخ-0أ

 كْٜ ؽوًخ االعَبّ رؾذ رؤص٤و اُوٟٞ أُقزِلخ-2أ

 ٓؼوكخ اٗٞاع ؽوًخ االعَبّ -3أ
 ٓؼوكخ االعٜبكاد ٝاالٗلؼبالد اُ٘برغخ ػٖ االؽٔبٍ أُئصوح-4أ
 اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اٗٞاع االعٜبكاد ٝاالٗلؼبالد ك٢ االعَبّ -5أ

 

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 االٓضَ ُِؼلك أُطِٞثخ ٢ً رزؾَٔ رؤص٤و اُوٟٞٗغبػ اُطبُت ك٢ االفز٤به – 0ة

 ؽَبة اَُوػخ ٝاُزؼغ٤َ ُالعَبّ أُزؾوًخ ٌَُ اٗٞاع اُؾوًخ – 2ة

 ؽَبة اُطبهخ ٝاُْـَ ٝاُولهح ٌُِٔبئٖ أُقزِلخ – 3ة

   ٗغبػ اُطبُت ك٢ افز٤به اعياء أٌُبئٖ ثؾ٤ش رزؾَٔ االعٜبكاد ٝاالٗلؼبالد  -4ة
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 اُؼ٤ِٔخ ا اُزغبهة -2 -
 اُؾو٤جخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ -3 -

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 آزؾبٗبد ٗظو١-0

 آزؾبٗبد ػ٤ِٔخ-2

 ػ٤ِٔخ روبه٣و -3
 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْ٘بٛ اُٖل٢ -4

 
 

 
 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 رٔبه٣ٖ َٝٓبئَ ماد ػالهخ ثبُٔووه-0ط

 ٝاعجبد ث٤ز٤خ -2ط

 روبه٣و ٍٓٞؼخ ك٢ ثؼ٘ ٓلوكاد أُووه-3ط

 اٍزقلاّ اُؾبٍٞة-4ط

 اٍزقلاّ االٗزو٤ٗذ-5ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .23

محاضرات مدرس المادة وال يوجد كتاب منهجي مقرر مصادر الكتب  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1
 ومصادر االنترنت

 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 مصادر علمية-1
 مواقع الكترونية -2

ػهً ؼجُم انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 

 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 ث٤٘خ أُووه .22

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

 االٍزبر٤ٌب:   0-6

 اُوٟٞ،اُؼيّ،االريإ
 االٓزؾبٗبد  أُؾبٙواد

 اُ٘ظو٣خ اُ٘ظو٣خ االؽزٌبى   01

ٓوًي اُضوَ+ػيّ    00-03

 اُوٖٞه
+ + 

 االٓزؾبٗبد اُزغبهة اُؾوًخ-اُل٣٘ب٤ٌ٤ٓب:   04-08

اُْـَ ٝاُطبهخ    09

 ٝاُولهح

 اُؼ٤ِٔخ اُؼ٤ِٔخ

-ٓوبٝٓخ أُٞاك:   21-25

 االعٜبكاد

 + 

ٓقططبد اُؤ    26-31

 ٝاالٗؾ٘بء

االٓزؾبٗبد  

 ا٤ٓٞ٤ُخ
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 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

  القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المادة

(Mechanics 

Theoretical Parts) 

 

 السنة الدراسً

1st.stage 

 األولى 

 الساعات األسبوعٌة

 totalالمجموع .praعملً .thنظري

2 

 

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 
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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 

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 
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 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 .     

 العملي

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 

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 
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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 

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 
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 ًَىشج وطف انًقطض

 

 وطف انًقطض

Practical Exame .  30 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

من الربط بٌنها وبٌن وصؾ المتاحة. والبد التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .33

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .34

 ثُبئٍ االثؼبز AUTOCAD-انطؼى انهُسؼٍ اؼى / ضيع انًقطض .35

 يحبضطاد َظطٌ+ػًهٍ أشكبل انحضىض انًزبحخ .36

 االونً /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .37

 + ػًهٍ(3ؼبػخ)َظطٌ )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .38

 2118-2-1رحسَث فٍ  18/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .39

 أهساف انًقطض .41

 

في فضاء  AUTOCADعلى اساليب ادخال االحداثيات بالطرق المختلفة والرسم باستخدام الطالب  تعليم وتدريب
 ثنائي االبعاد

 

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .24

 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 ٜٓبهح اكفبٍ اُج٤بٗبد ثبُطوم اَُ٘ج٤خ ٝاُوطج٤خ ٝأُطِوخ-0أ

 َٓبػلرٚ ػ٠ِ اُوٍْ ثلهخ ٓغ آٌب٤ٗخ افز٤به ٝههخ اُوٍْ-2أ

 رؼِْ ٝكْٜ ٤ًل٤خ اُوٍْ ثبٝآو اُوٍْ أُقزِلخ -3أ
 رؼِْ ٝكْٜ ٤ًل٤خ اُوٍْ ثبٝآو اُزؼل٣َ أُقزِلخ-4أ
 رؼِْ ٝكْٜ ٤ًل٤خ اُوٍْ ثبٍزقلاّ كٚبء ص٘بئ٢ االثؼبك -5أ

 

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ٜٓبهح رؼِْ ٤ًل٤خ ٙجٜ االثؼبك ٝهٍْ َٓزو٤ٔبد ثٌَ اٗٞاػٜب– 0ة

 LIMITSٜٓبهح ٙجٜ ؽلٝك اُْبّخ ػٖ ٛو٣ن ا٣ؼبى  – 2ة
 ......اُـ ٝاالٌّبٍ االٍب٤ٍخCIRCLE,ARC,POLYGONٜٓبهح ٙجٜ ٝرؼِْ هٍْ  – 3ة

   ٜٓبهح اروبٕ اُوٍْ ػ٠ِ اُْبّخ ثلٍ اُجٞهك  -4ة
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      
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 أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 اُؼ٤ِٔخ ا أُؾبٙواد -2 -
 اٍزقلاّ اَُجٞهح -3 -
 DATA SHOWاٍزقلاّ  -

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 ٗظو١ آزؾبٗبد-0

 آزؾبٗبد ػ٤ِٔخ-2

 آزؾبٗبد ٓلبعئخ-3

 ٝاعجبد هٍْ-4

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 اػطبء رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ ث٤َٜ ُض٘بئ٢ االثؼبك-0

 اػطبء رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ ُض٘بئ٢ االثؼبك -2

 اػطبء رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ ٓزولّ -4
 اػطبء رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ ث٤َٜ ٝٓزٍٜٞ ُض٘بئ٢ االثؼبك -5
 ماد َٓزٟٞ ث٤َٜ ٝٓزولّ ُض٘بئ٢ االثؼبكاػطبء رٔبه٣ٖ  -6

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 ٜٓبهح آزالى فجوح ك٢ اٍزقلاّ اُؾبٍٞة َٓزوجال-0ط

َٓزوجال)ػ٠ِ أَُزٟٞ  AUTOCADٜٓبهح آزالى فجوح اْٗبء اُوٍّٞ أُقزِلخ ػ٠ِ ث٤ئخ  -2ط

 اُْق٢ٖ ٝاُٞظ٤ل٢(
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 انجُُخ انزحزُخ  .26

محاضرات مدرس المادة وال يوجد كتاب منهجي مقرر مصادر الكتب  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1
 ومصادر االنترنت

 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 مصادر علمية-1
 مواقع الكترونية -2

االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم انرسيبد 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 دورات التعليم المستمر

 
 

 

 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

 ث٤٘خ أُووه .25

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

رؼِْ اُطبُت  3 0-05

 ا٣ؼبىاد اُوٍْ
AUTOCAD ص٘بئ٢

 االثؼبك

 االٓزؾبٗبد اَُجٞهح+اُؾبٍٞة

 اُؼ٤ِٔخ   ٝاُزؼل٣َ  
 +   ك٢ اٝرًٞبك  

٣زؼِْ ٤ًل٤خ ر٘ل٤ن  3 06-31

اُوٍّٞ ص٘بئ٤خ 

 االثؼبك

 ٓلبعئخ آزؾبٗبد اَُجٞهح+اُؾبٍٞة 
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  / اإلنتاج ) مستمر (القسم / المٌكانٌك                                         الفرع 

 اسم المادة

 تطبٌقات الحاسبة

Computer 

Applicaation 

 

 

 السنة الدراسٌة

 

 االولى

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

1 

 

2 

 

3 

 

هدؾ المادة : تعرٌؾ الطالب بالحاسبة مع فكرة عن افاقها واستخدامها فً المجاالت 

وإكسابه مهارة فً استخدام الحاسبة لتنفٌذ برامج معدة سابقاً المختلفة وعن مبادئ البرمجة 

 للتطبٌق فً مجال تخصصه .

مع تطبٌقات فً    Windows , AutoCADهدؾ المادة : تعرٌؾ الطالب باستخدام نظام 

   مجال تخصصه.

 المفردات النظرٌة والعملٌة 

 رلب٤َٕ أُلوكاد األسبوع

 Softwareٝاُجوآغ٤بد  Hardwareرؼو٣ل٤خ ثبُؾبٍجبد : اع٤بُٜب ، ٌٓٞٗبرٜب: أُبك٣خ  األول

 )ثوآغ٤بد اُ٘ظبّ ٝاُجوآظ اُزطج٤و٤خ (.

 اُضب٢ٗ

 اُضبُش

 اُواثغ 

 اُقبٌٓ 

 اَُبكً 

 اَُبثغ 

 اُضبٖٓ 

 اُزبٍغ

 اُؼبّو 

: ٓلّٜٞ ٗظبّ ٝٗلٝى ، ٓيا٣بٙ ٝٓزطِجبرٚ األٍب٤ٍخ ، رْـ٤َ  Windows*ٗظبّ اُزْـ٤َ 

اٍِٞة   Iconٓلّٜٞ االهٞٗخ  Desktopاُ٘ظبّ ، ٌٓٞٗبد اُْبّخ اُوئ٤َ٤خ َُطؼ أٌُزت 

 Start، االٍزلبكح ٖٓ   Taskbarاُزؼبَٓ ٓغ كؼب٤ُبد اُلبهح ا٤ٔٛخ ٌٝٓٞٗبد ّو٣ٜ أُٜبّ 

 Shut، ٓلّٜٞ أُٜبّ أُؾِٔخ ، اُقوٝط ٖٓ اُ٘ظبّ ٝأٛلبء اُؾبٍجخ ُِلفٍٞ ا٠ُ اُجوآظ 

Down.) 

*ٓلّٜٞ اُ٘بكنح أل١ ثوٗبٓظ ٝاُزؼوف ػ٠ِ ٌٓٞٗبرٜب اُوئ٤َ٤خ ، اُزؼبَٓ ٓغ اهٞٗبد ٍطؼ 

 . (My Document ; My Computer ; Recycle Bin)أٌُزت ٓضَ 

ٝأُِق ٤ًٝل٤خ اُزؼبَٓ ٖٓ ؽ٤ش االهوآ ، أُغِلاد   My Computer* اُزؼوف ػ٠ِ 

ٓغ ر٤ٜئخ االهوآ أُوٗخ َٝٗـ أُغِلاد ٝأُِلبد ٝاُزؼبَٓ ٓغ ٍِخ أُٜٔالد ٤ًٝل٤خ 

 ؽلف أُِلبد ٝاٍزوعبػٜب ٖٓ فالٍ ٓب رٞكوٙ ٍِخ أُٜٔالد ٖٓ ٛنا اُغبٗت .

ٝا٣وٞٗخ   (Mouse)ٓضَ ا٣وٞٗخ   ( Control Panel)* االٍزلبكح ٖٓ ثوآظ ُٞؽخ ا٤َُطوح 

ك٢ اٙبكخ  (Program)ك٢ ؽبكع اُْبّخ ٝرـ٤و ٓظٜو اُقِل٤خ َُطؼ أٌُزت ٝ  اُزؾٌْ
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 ُؾبك١ ػْو ا

 اُضب٢ٗ ػْو 

 اُضبُش ػْو 

  

 اُواثغ ػْو 

 اُقبٌٓ ػْو

 ٝؽنف اُجوآظ . 

ك٢ ر٘ل٤ن اُجوآظ ثٌَْ ٓ٘بٍت ًٝنُي اُزؾٍٞ ا٠ُ اّبهح اُ٘ظبّ   Run* االٍزلبكح ٖٓ ف٤به 

(Ms-Dos)  . ٙٝاُزؼبَٓ ٓغ اٝآو 

 االكالّ .ك٢ رْـ٤َ  (Window Media player)*اٍزقلاّ ثوآظ اُز٤َِخ ٓضَ 

 .(Calculater)ٓضَ آُخ اُؾبٍجخ   (Accessories)*االٍزلبكح ٖٓ ثوآظ االٙبك٤خ 

ك٢ اْٗبء ٝؽلع ٝاٍزوعبع اُوٍّٞ ٖٓ فالٍ االٝآو   (Paint)*اُزؼبَٓ ٓغ ثوٗبٓؼ اُوٍْ 

 اُز٢ ٣ٞكوٛب .

ك٢ ًزبثخ اُٖ٘ٞٓ ٝؽلظٜب  (Notpad;Wordpad)*اُزؼبَٓ ٓغ ٗبكنح أُالؽظبد 

 ٝاٍزوعبػٜب ٝٛجبػزٜب ٝرـ٤٤و ٜٗٔ ٛجبػزٜب ٝر٤َ٘وٜب .

 ٝاٍب٤ُجٜب أُقزِلخ . (Help)* اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أَُبػلح 

 ّٝوػ ٝاعٜخ اُجوٗبٓظ .  (2000)ٓلفَ ا٠ُ ثوٗبٓظ اٝرًٞبك إلاه  اَُبكً ػْو 

 .(.…, Snap , Limit , Grid , Pan ,Zoom)اػلاكاد اُْبّخ  اَُبثغ ػْو 

اُضبٖٓ ػْو 

 ٝاُزبٍغ ػْو

 . (Draw)هبئٔخ اُوٍْ   

اُؼْوٕٝ ٝاُؾل١  

 ٝاُؼْوٕٝ 

 .( modify)هبئٔخ اُز٘و٤ؾبد 

 . (Object Snap)هبئٔخ  اُضب٢ٗ ٝاُؼْوٕٝ 

 . ( Layers)اُطجوبد  اُضبُش ٝاُؼْوٕٝ 

 االثؼبك. اُواثغ ٝاُؼْوٕٝ 

 .اٌُزبثخ  اُقبٌٓ ٝاُؼْوٕٝ

 فيٕ أُِلبد ٝاٍز٤واك ِٓلبد ٖٓ ثوآظ افوٟ ٝرٖل٣وٛب . اَُبكً ٝاُؼْوٕٝ 

 ٝاٍز٤واك اعياء ٖٓ ثوآظ افوٟ . (Blocks)ػَٔ  اَُبثغ ٝاُؼْوٕٝ 

 هٍْ ٓقطٜ ثبفزٖبٓ اُوَْ . اُضبٖٓ ٝاُؼْوٕٝ

 هٍْ ٓوطغ ُنُي أُقطٜ . اُزبٍغ ٝاُؼْوٕٝ 

 أُِلبد ػ٠ِ اُطبثؼخ اُوأٍخ .اُطجغ ٝاالٍزَ٘بؿ ٝافواط  اُضالصٕٞ 
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 ًَىشج وطف انًقطض

 

 وطف انًقطض

 

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .41

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .42

 يؼبيم اؼى / ضيع انًقطض .43

 ػًهٍ أشكبل انحضىض انًزبحخ .44

 االونً /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .45

 8 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .46

 2118-2-1رحسَث فٍ  18/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .47

 أهساف انًقطض .48

 
 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .27
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  : ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 
 

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

  

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 
 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .29

  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

  ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 

 الجدول النموذجي للزيارة الميدانية

يكون جدول الزيارة الميدانية العادية معدا لمدة يومين او ثالثة ايام.ويشمل اجتماعات معدة مسبقا تقع -1
االنموذج مع الظروف على عاتق قسم ضمان الجودة زاالداء الجامعي في مسؤولية االعداد لها وموائمة 

 مؤسسات التعليم العالي.

 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

  القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 ث٤٘خ أُووه .28

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 اُزو٤٤ْٛو٣وخ  ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ
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 اسم المادة

 

 (  1المعامل )

 

 السنة الدراسٌة

 

 األولى

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

- 

 

8 

 

8 

 

هدؾ المادة : اكتساب المهارة الٌدوٌة لتنفٌذ عملٌات التشؽٌل والتصنٌع باستخدام مختلؾ 

العدد الٌدوٌة وأدوات القٌاس والمقدرة على العمل وتشؽٌل مكائن التشؽٌل باألسلوب التشؽٌل 

 باألسلوب اإلنتاجً األمثل . 

 

 

 

 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 

 األول 

 أسبوع( 3النماذج )نجارة  -1

المبادئ األساسٌة فً نجارة النماذج ، تعرٌؾ أنواع الخشب واستعماالته ، أنواع  -1

 النماذج ونجارتها واستخداماتها فً السباكة .

تصحٌح النموذج ، الشروط الواجب توافرها فً تصحٌح النموذج ، معامل  -2

صل واحد وبدون االنكماش ، تمرٌن على الرسم التنفٌذي لنماذج بسٌطة ذات حد فا

 صندوق . 

المعدات المستخدمة والعدد الٌدوٌة والمعدات المٌكانٌكٌة المستخدمة ،ماكنة الثخانة،  -3

 منشار الصٌنٌة ،منشار الشرٌط ،ماكنة الرابوة ، ماكنة الصنفرة ، المحولة . 

 تدرٌب عملً لشنكرة ألجزاء حسب الرسم التشؽٌلً على العالمات . -4

 أكمال التدرٌب ، تشطٌب أجزاء النموذج وطرق تجمٌعه ، أبعاده النهائٌة .  الثانً

 النماذج المركبة : شرح الحدود الفاصلة المتعددة ، الفراؼات الداخلٌة .  الثالث

 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع
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 أسبوع ( 6سباكة المعادن  ) -2 االول

سباكة المعادن وأهمٌتها ، الؽرض من استعمال المسبوكات فً الصناعة ، محتوٌات 

وحدة السباكة احتٌاطات األمن الصناعً بالسبك ، تشكٌل قالب رملً لنموذج قطعة 

واحدة أمام الطالب ، رمال القوالب والقلوب أنواعها ومصادرها وخواص مواد 

 عمال خالط الرمل ، معالجة الرمال . اإلضافة وعملٌات الخلط وضبط المقادٌر ، است

 تشكٌل القوالب الرملٌة بالطرق الٌدوٌة لنموذج قطعة واحدة لتشكٌل قالب رملً . 

قالب رملً لنموذج من قطعة واحدة مع تحدٌد المصبات والمصاعد ، صهر المعادن  الثانً

 وصبه فً قالب ، استخراج وتنظٌؾ المسبوكات . 

مثل السابق مع صهر المعدن وصبه فً قالب وإخراج المسبوك تشكٌل قالب رملً  الثالث

 وتنظٌفه .

 الرابع

 

سباكة قوالب رملٌة بطرٌقة إنتاجٌة ، تدرٌب على استخدام لوحات السباكة التً تحوي 

أكثر من قطعة فً القالب الواحد وبها قلوب ، طرق تنظٌؾ المسبوكات بالفرش ، 

، الهواء المضؽوط ، المكائن الدوارة ،  المبارد ، أحجار التجلٌخ ، كرات الصلب

مراجعة وفحص المسبوكات ، تحدٌد العٌوب الظاهرة ومسبباتها ، مراجعة أبعاد 

 المسبوكات ، والتؤكد من مطابقتها لألبعاد المطلوبة .

سباكة قوالب رملٌة لنماذج مترجة ومركب لها قلب تكون هذه التمارٌن ضمن التمارٌن  الخامس

 بها الطالب باستكمال تشؽٌلها فً المعامل األخرى .التً سٌقوم 

أفران صهر المعادن ، أنواعها ، صفاتها ، استخداماتها ، الفرن الدوار ، القالب،  السادس

 الثابت.
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 االول

 

 

 

 

 

 أسبوع ( 6البرادة والصيانة )-3

 التطور الصناعً ودور البراد منه . -1

بها كٌفٌة عمل ورنٌة تقرأ مقٌاس  القدمة ذات الورنٌة انواعها طرق القٌاس -2

 االرتفاعات ذات األعماق ، الفراجٌل .

 عملٌة الشنكرة  -3

سطوح األساس العدد المستخدمة ، مواد اإلظهار شوكة الصدم ، الفرجال العدل ،  

فرجال الشنكرة ، الذنبة والتذنٌب ، الزاوٌة القائمة ، زهرات الشنكرة ، الشنكار 

الرتفاعات ، المنقلة الجامعة وقٌاس الزواٌا ، تمرٌن العادي والحساس ، مقٌاس ا

 عملً ٌجمع عملٌات الشنكرة .

 المبارد وعملٌة البرد  -4

 أنواع المبارد ومواصفاتها، المتاكن وأنواعها وطرق ربط المشؽوالت عملها .

 

 

 الثانً

استعماالت المبارد ، طرٌقة تنظٌؾ المبارد عملٌة البرد ، تمرٌن على الشنكرة 

 والبرادة  البسٌطة .  

 القطع بالمنشار

المنشار الٌدوي ، سالح المنشار ، تثبٌت سالح المنشار ، الشروط الواجب توفرها 

 فً النشر ، تمرٌن على عملٌة القطع بالمنشار .

 

 

 

 

 الثالث

 عملٌة التؤجٌن -1

أنواع االجنات ، سن االجنه وصٌانتها ، أنواع رإوس المطارق الٌدوٌة ، طرٌقة 

 تثبٌت رأس المطرقة ،تمرٌن على عملٌة التؤجٌن.

 عملٌة الثقب والبرؼلة -2

أنواع المثاقٌب ، أنواع البراٌم ، أنواع الراٌمٌرات ، كٌفٌة أجراء عملٌة الثقب 

لة الٌدوٌة والمٌكانٌكٌة بعد أجراء والبرؼلة ، تمرٌن على عملٌات الثقب والبرؼ

 عملٌات الشنكرة .

 القالوظ -3

أنواع القالوظ ،جداول األسنان الداخلٌة والخارجٌة تدرٌب على أجراء عملٌات 

 قالوظ مختلفة . 

 تدرٌبات متنوعة على أعمال البرادة السابق ذكرها . الرابع
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 الخامس

أهمٌة الصٌانة للمكائن والمعدات ، توضٌح عملٌات الصٌانة الدورٌة والشاملة ، كٌفٌة 

 أعداد تقارٌر الصٌانة . 

 

 السادس 

 أنواع الحشً وموانع التسرب واستخداماتها وطرق تثبٌتها ونزعها ومراجعة عملها -1

 أنواع المحابس وطرق عملها والكشؾ علٌها وإصالحها .-2

 

 

 االول

 أسبوع ( 6اللحام )-4

السالمة المهنٌة واحتٌاطات األمن : لحام الؽاز ، المعدات المستخدمة وكٌفٌة تركٌبها 

وضبطها العدد األخرى المساعدة والؽازات المستخدمة ومواصفاتها ، أسالك اللحام 

وأنواعها وقٌاساتها ، المواد المساعدة األخرى ، تجهٌزات اللحام ، أنواع اللهب وطرٌقة 

 إشعال وضبط اللهب المطلوب ، المشؽوالت شطؾ وتنظٌؾ الحواؾ المطلوب لحامها .

 

 الثانً

 تدرٌبات عملٌة : 

 لحام سطوح متقابلة ، سطوح متعامدة ، سطوح مائلة ، لحام دائرة ، قطع طولً وعرضً

المختلفة تجهٌزات اللحام ، تدرٌب عملً على استخدام القوس الكهربائً فً لحام األسطح  الثالث

 ، المعدات المستخدمة ، األقطاب وطرٌقة تركٌبها ، تدرٌب عملً .

 

 الرابع

وعملٌات القطع بالؽاز ، المعدات المستخدمة واالحتٌاطات  CO2اللحام باستخدام ؼاز 

 الواجب توافرها   

  CO2 عمل تمارٌن على اللحام مشؽوالت باستخدام ؼاز 

 . (Tig,mig)تدرٌب على عملٌات اللحام بالقوس الكهربائً المحمً بالؽاز  الخامس

 السادس

 

 تدرٌبات تجمٌعٌة باستخدام مختلؾ عملٌات القطع واللحام المختلفة .

 

 االول

 أسبوع ( 3السمكرة والحدادة )-5

معدات قطع  البلٌت الثنً ، ماكنة الدرفلة ،ماكنة الحزوز والعدد الٌدوٌة ،استعمال و 

تقوٌس البلٌت ٌدوٌاً ، الدسرة اعتٌادٌة ، القائمة وطرٌقة الرسم  ، االنفرادات البسٌطة ، 

 حساب انفراد المشؽالت المقطوعة والناقصة . 

 ، عمل تمرٌن السطوانتٌن متقاطعتٌن . تدرٌب على حساب انفراد المشؽوالت المتقاطعة الثانً
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 مالحظات:

 بالنسبة للطلبة الذٌن ٌتم قبولهم بعد بداٌة العام الدراسً ٌتم تعوٌض مافاتهم من -1

تمارٌن وذلك خالل العطلة الربٌعٌة حصرٌاً وباوامر ادارٌة من القسم العلمً 

 مإشراً فٌها تارٌخ مباشرتهم فً المعهد.

بالنسبة للطلبة الذٌن ٌرسبون باقل من نصؾ الوحدات ٌحق لهم التعوٌض فً  -2

 االسبوع الذي ٌسبق االمتحانات النظرٌة لنهاٌة العام حصرٌاً.

تمر الوجود لدور ثان فٌها وبالتالً فال احقٌة لالقسام العلمٌة مادة المعامل تقٌٌم مس -3

وال لوحدات المعامل بان تقٌم دورات تعوٌضٌة فً العطلة الصٌفٌة خوفاً من انحدار 

 المستوى العلمً فً هذه المادة .

  9ٌتم ابالغ القسم العلمً بؽٌابات الطلبة اسبوعٌاً لؽرض التمكن من تنفٌذ المادة )  -4

ٌعتبر الطالب راسباً فً اي موضوع اذا لٌمات االمتحانٌة والتً تنص ) ( من التع

% (  عشرة من المائة من الساعات المقررة لذلك الموضوع 11تجاوزت ؼٌاباته )

%(  خمس عشر من المائة  بعذر مشروع ٌقره مجلس 15بدون عذر مشروع او )

 .الكلٌة او المعهد ( 

 أنفرادات مخروط و مخروط ناقص . الثالث

 

 االول

 أسبوع( 6الخراطة )-6 

المخرطة ومواصفتها واستخداماتها وملحقاتها وطرق تركٌبها ، تشؽٌل المخرطة ، أنواع 

 أقالم المخرطة باستخدام كل منها .

 

 الثانً

 عملٌات الخراطة :

 عدلة ، عمل السنتر ، عمل تمرٌن مدرج بسٌط ، استخدام أدوات القٌاس.خراطة مستوٌة ، 

خراطة المسلوب الخارجً بالطرق المختلفة مع شرح القوانٌن الخاصة بكل طرٌقة ، عمل  الثالث

 تمرٌن خاص بالمسلوب الخارجً .

 عمل األسنان المختلفة خارجٌاً ) المثلث ( عمل تمرٌن ٌشمل سن المثلث -1 الرابع

 عمل السن مربع خارجً وعمل تمرٌن .-2

 سرعات القطع واختٌارها واستعمال الجداول الخاصة بها . الخامس

 تنفٌذ التدرٌب على الخراطة الالمركزٌة واستخدام العٌنة الرباعٌة . السادس 
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المعامل تبلٌػ الطلبة بممضمون الفقرات اعاله منذ تتولى االقسام العلمٌة ووحدات  -5

 بداٌة العام الدراسً .

 

 ًَىشج وطف انًقطض

 وطف انًقطض

 

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .49

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .51

 (1)ػًهُبد رظُُغ اؼى / ضيع انًقطض .51

 يحبضطاد َظطٌ+ػًهٍ أشكبل انحضىض انًزبحخ .52

 االونً /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .53

 ػًهٍ(2َظطٌ+ 2ؼبػخ)4 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .54

 2118-2-1رحسَث فٍ  18/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .55

 أهساف انًقطض .56

 

أفهام الطالب عن عمليات التصنيع وكيفية استخدام اجهزة وادوات القياس)مثل البيرنية والمايكروميتر والمسطرة(وكذلك 
والرطوبة والمتانة والصالدة واالنحناءات ولكافة المعادن وتعليم الطالب كيفية استخدام ىذه اجهزة قياس نفاذية الرمل 

 االجهزة في الحياة العملية.
 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .31
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 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 ٝاُجو٤ٗخ ٝأَُطوحٜٓبهح اٍزقلاّ ػ٤ِٔخ اُو٤بً -0أ

 اٍزقلاّ اعٜيح ه٤بً اُوٛٞثخ ٝاُ٘لبم٣خ ٝاعٜيح اَُجبًخ-2أ

 ٤ًل٤خ اٍزقلاّ ٝكْٜ اعٜيح ه٤بً اُٖالكح ٝأُزبٗخ -3أ
  -4أ

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ٜٓبهح اُج٤و٤ٗخ ٝأُب٣ٌو٤ٓٝزو– 0ة

 اٍزقلاّ اعٜيح ٓزطٞهح ٖٓ االٗزو٤ٗذ – 2ة
 اٍزقلاّ االعٜيح اُقبٕخ ثبُٔزبٗخ ٝاُٖالكحٜٓبهح ٙجٜ  – 3ة

   -4ة
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 ك٢ أُقزجوادُؼ٤ِٔخ ا أُؾبٙواد -2 -
 اُن٤ًخ اٍزقلاّ اَُجٞهح -3 -
-  

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد ٗظو١-0

 آزؾبٗبد ػ٤ِٔخ-2

 آزؾبٗبد ٓلبعئخ-3

 ٤ٓٞ٣خٝاعجبد -4

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 اُطالة رٔبه٣ٖ رؾ٤ٚو ػ٤٘بداػطبء -0

 اُؤ ٝاالُزٞاء ٝاُؾ٢٘ اُطالة رٔبه٣ٖاػطبء  -2

 اُؾغْ اُؾج٤ج٢ ُِوٓبٍ ٝاُ٘لبم٣خاػطبء رٔبه٣ٖ  -7
8-  

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (. أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاداُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 ٜٓبهح آزالى فجوح ك٢ اٍزقلاّ اُؾبٍٞة-0ط

 اٍزقلاّ اُوٍّٞ أُقزِلخٜٓبهح آزالى فجوح  -2ط

 اٍزقلاّ االٗزو٤ٗذ ٝاالٍزلبكح ٖٓ أُؾبٙواد-3ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .32

محاضرات مدرس المادة وال يوجد كتاب منهجي مقرر مصادر الكتب  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1
 ومصادر االنترنت

 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 مصادر علمية-1
 مواقع الكترونية -2

ػهً ؼجُم انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 دورات التعليم المستمر

 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

  القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 الساعات األسبوعٌة  

 ث٤٘خ أُووه .30

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

   ٝاعٜيح أُوبهٗخ اعٜيح اُو٤بً  0-05

   ٝاُجواكح اٌُْ٘وح   
      

  ٝاُز٤ٌَْ اُِؾبّ ػ٤ِٔبد  06-31
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 اسم المادة

 

 (1عملٌات التصنٌع )

 السنة الدراسٌة

 

 األولى

 المجموع عملً نظري

 

2 

 

2 

 

4 

هدؾ المادة : تخرٌج كادر وسطً قادر على العمل فً مجاالت التصنٌع واإلنتاج لإلسهام فً 

 األعمال اآلتٌة : 

 القدرة على تحلٌل العملٌات الى عناصر التشؽٌل .  -1

 إعداد المسار التكنولوجً بٌن الوحدات اإلنتاجٌة .  -2

 إعداد بطاقات وأوامر التشؽٌل بكل وحدة وبكل ماكنة    -3

 وحساب عناصر وقت التشؽٌل وبرامج التحمٌل للوحدات .      

 تحدٌد عناصر السٌطرة النوعٌة وضبط الجودة .   -4

 أجراء حسابات مبدئٌة لتكالٌؾ التشؽٌل .  -5

 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 األول

 

تعرٌؾ القٌاس ووحدات القٌاس ، الخطؤ وأسبابه ، طرق قٌاس األبعاد الرئٌسٌة أجهزة 

 القٌاس البسٌطة الناقلة .

 قدمات القٌاس ) الفرنٌات ( أجزائها استخداماتها ، أنواعها . الثانً

 ، فكرة عمل المٌكرومتر . المٌكرومترات ، أنواعها ، استخداماتها ، أجزائها الثالث 

 قوالب القٌاس واستخداماتها ، أنواعها ، طرٌقة استعمالها . الرابع 

 قٌاس الزواٌا وأشكال الجانبٌة أدوات قٌاس الزواٌا ن قدود القٌاس ) الضبعات ( أنواعها. الخامس 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

الخارجٌة والداخلٌة وقٌاس الخطوة وقطر الخطوة ، طرٌقة قٌاس عناصر اللولب ، األقطار  السادس

 أجهزة المقارنة المٌكانٌكً االلكترونً .

الجهاز الضوئً ، بعض طرق القٌاس الحدٌثة ) أجهزة القٌاس بالتردد الصوتً ، الضوئٌة  السابع

 الرقمٌة ( .

البرادة ودورها فً التطوٌر الصناعً  ، عملٌة الشنكرة ، األدوات المستخدمة والعملٌات  الثامن

التً تتضمنها عملٌة البرد ، المبارد المستعملة ومواصفاتها ، المكائن وأنواعها وطرق ربط 
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 المشؽوالت علٌها ، استعماالت المبارد ، طرٌقة تنظٌؾ المبارد . 

ط الواجب توافرها فً عملٌة النشر ، سالح المنشار ، التاجٌن القطع بالمنشار ، الشرو التاسع

وأنواعها ، االجنات ، طرٌقة سنها وصٌانتها ، أنواع رإوس المطارق الٌدوٌة وطرٌقة 

 تثبٌتها .

الثقب والبرؼلة وانواع المثاقب ، أنواع البراٌم ، أنواع الراٌمرات ، كٌفٌة أجراء عملٌة  العاشر

 الثقب والبرؼلة .

النماذج ، أنواعها ، األخشاب المستعملة فً صناعتها ، الشروط الواجب توفرها فً  الحادي عشر

 النموذج .

األدوات واألجهزة المستخدمة فً صناعة النموذج وقوالب االكوار وطرٌقة تصمٌم نموذج  الثانً عشر

 بسٌط .

السباكة ، نبذة تارٌخٌة ، الطرق ، الرئٌسٌة للسباكة ) سباكة الصبات  السباكة الرملٌة ،  الثالث عشر

 السباكة بالقوالب المعدنٌة ، طرق أخرى للسباكة ( مزاٌا عملٌة السباكة . 

السباكة الرملٌة ، رمال السباكة مواصفاتها ، مكوناتها ، رمل السباكة واألجهزة المستخدمة  الرابع عشر

 افات على رمل السباكة . واإلض

المقالبة واألدوات المستخدمة فً تجهٌز القوالب الرملٌة ، عملٌة مقالبة نموذج بسٌط واخر  الخامس عشر

 مقعد ، القوالب الطفٌلــــة والقوالب المستمٌثة المستخدمة 

اللباب ، أنواعها ، رمل اللباب ونسب خلطة والمواد المضافة الٌه ، مراحل عملها ) خلط  السادس عشر

الرمل وتجهٌزه ،عمل الكور ، تجفٌفه ( فائدة عملٌة التجفٌؾ األفران او طرق تجفٌؾ 

 الكور ومعداتها . 

 عها .السباكة بالقوالب المعدنٌة ، أنواعها ، السباكة بالطرد المركزي ، وأنوا السابع عشر

 السباكة بالشمع المفقود ، السباكة المستمرة ، السباكة القشرٌة . الثامن عشر

 تفاصٌل المفردات األسبوع

صهر المعادن وأسسها ، أنواع أفران الصهر ، فرن الدست ، األبعاد الرئٌسٌة وطرٌقة  التاسع عشر 

 التشؽٌل ، فرن البوادق ، فرن القوس الكهربائً ، الفرن العاكس ، الفرن الدوار . 

صب المسبوكات ، معداتها وأسسها ، تنظٌؾ المسبوكات ، عٌوب المسبوكات ، فحص  العشرون 

 المسبوكات . 
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   المصــــــــــــــادر

 

اللحام ، أسس اللحام المعادن ، توضٌح الطرق الرئٌسٌة  للحام والتً ) لحام الضؽط  لحام  الحادي والعشرون 

الصهر بالقوس الكهربائً ، طرق أخرى للحام الصهر ، لحام التبرس ولحام الكاوٌة ( 

 انواع وصالت اللحام . 

مقاومة الكهربائٌة بما فٌه لحام النقطة ولحام لحام الضؽط على الساخن والمتضمن ) لحام ال الثانً والعشرون 

الخط ، لحام الومٌض ( لحام الضؽط على البارد ، لحام الضؽط باستخدام المتفجرات ، 

 لحام الضؽط باستخدام الموجات فوق الصوتٌة .

استٌلٌن ،  –هٌدروجٌن ولحام االوكسً –لحام الصهر ولحام الؽازي ، لحام االوكسً  الثالث والعشرون 

 أنواع اللهب ، اللحام الٌمٌنً واللحام الٌساري ، القطع باال وكسً استٌلٌن .

لحام القوس الكهربائً ، تٌار اللحام ، طرٌقة القطبٌة المباشرة والقطبٌة المعكوسة ، أنواع  الرابع والعشرون 

 األقطاب ، تؽلٌؾ األقطاب المعدنٌة وأنواعها .

االلكترود، طرق عزل األقطاب ومنطقة اللحام ، لحام القوس الكهربائً باستخدام حركة  الخامس والعشرون 

 الؽازات الواقٌة ) اللحام بؽاز ثانً اوكسٌد الكربون ، لحام باالركون التٌج ، لحام المتبج(

لحام القوس الكهربائً بالهٌدروجٌن الذري ، لحام القوس المضمور ، لحام الصهر  السادس والعشرون

 ٌث.بالترم

لحام التبرٌس ولحام الكاوٌة ) لحام المونة ولحام السمكرة ( وبعض األنواع الحدٌثة من  السابع والعشرون 

 اللحام ) اللحام بؤشعة لٌزر ، اللحام بحزمة االلكترونات ( .

 عٌوب اللحام ، اختبارات اللحام . الثامن والعشرون 

تشكٌل المعادن ونظرٌة التشكٌل وأسس التشكٌل على البارد وعلى الساخن ، الحدادة وأسس  التاسع والعشرون 

الحدادة وطرقها ) ٌدوي ، مٌكانٌكً ( معدات الحدادة ، الٌدوٌة والمٌكانٌكٌة ، عناصر 

 حدادة االسطبات . 

ملٌات الحدادة طرق الحدادة الخاصة ، قوالب الحدادة وصناعتها ، القوة المإثرة ، شرح ع الثالثون 

المختلفة ) االتصال ، طرق المقاطع الهندسٌة المختلفة فً عملٌات القطع عمل مدرجات 

 بسٌطة ، تشكٌل مشؽوالت متنوعة ( .
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 مدخل فً هندسة اإلنتاج   -1

 (1966حسن حسٌن فهمً ، جالل شوقً ) –تؤلٌؾ     

 مبادئ صب المعادن   -2

 د. صالح الدٌن محمد المهنً  –ترجمة      

 طرق تشكٌل المعادن  -3

 ( .1963د. أنور عبد الواحد  ) –تؤلٌؾ      

 طرق التصنٌع   -4

 د. عارؾ ابو صفٌة ، د. عبد الرزاق إسماعٌل خضر –تؤلٌؾ      

 األسس التكنولوجٌة  –إشعال المعادن  -5

 (.1977عبد المنعم عاكؾ ) –تؤلٌؾ       

 مبادئ عملٌات التفرٌز   -6

 محمد عبد الحمٌد الرفاعً .  –افروتٌن ، ترجمة  –تؤلٌؾ       

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًَىشج وطف انًقطض
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 وطف انًقطض

 

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .57

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .58

 انطَبضُبد اؼى / ضيع انًقطض .59

 يحبضطاد َظطٌ أشكبل انحضىض انًزبحخ .61

 االونً /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .61

 َظطٌ(2ؼبػخ)2 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .62

 2118-2-1رحسَث فٍ  18/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .63

 أهساف انًقطض .64

 

تعليم الطالب على كيفية استخدام الدوال الرياضية ومجال تطبيقها باالضافة الى كيفية التحليل واالستنتاج وتبويب وتنظيم 
البيانات في جداول تكرارية وكيفية عرضها في مخططات بيانية باالضافة الى دراسة االحتمالية للوصواللى افضل قرار او 

 نتيجة 
 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .33
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 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 اُلٝاٍ اُو٣ب٤ٙخ ك٢ اُغٞاٗت اُزطج٤و٤خ ٜٓبهح اٍزقلاّ -0أ

 ٜٓبهح ر٘ظ٤ْ ٝرج٣ٞت اُج٤بٗبد ك٢ علاٍٝ ٝرؾ٤ِِٜب ٝٝٙؼٜب ك٢ ٓقططبد ث٤ب٤ٗخ-2أ

 االٓضَ اٍزقلاّ االؽزٔب٤ُخ ٍُِٕٞٞ ا٠ُ اُؾَ-3أ

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ك٢ اُزٌبَٓ هٍْ أُزغٜبد صالص٤خ االثؼبك ٝأَُبؽبدٜٓبهح – 0ة
  اُؾغّٞ ٤ًٝل٤خ رؼ٤٤ٖ ٓوًي اُضوَ ثبُوٍْ – 3ة

  ٜٓبهح هٍْ أُلهعبد ٝأُِٚؼبد ٝأُ٘ؾ٤٘بد اُزٌواه٣خ ٝؽَبة ٓوب٣ٌ اُ٘يػخ أُوًي٣خ -4ة

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 DATA-SHOWاٍزقبّ  -2 -
 اٍزقلاّ اَُجٞهح  -3 -
-  

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد ٗظو١-0

 آزؾبٗبد ٓلبعئخ-2

 ث٤ز٤خٝاعجبد -3

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 ماد َٓزٟٞ ث٤َٜاػطبء اُطالة رٔبه٣ٖ -0

 ُٜب ػالهخ ثبُغبٗت اُزطج٤و٢ماد َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ اػطبء اُطالة رٔبه٣ٖ  -2

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 رؾ٤َِ اُج٤بٗبدٜٓبهح آزالى فجوح ك٢ -0ط

 هٍْ ٓؼط٤بد اَُئاٍ اٝ أٌُِْخ صْ ؽِٜب ثبُطوم اُو٣ب٤ٙخك٢ ٜٓبهح آزالى فجوح  -2ط

  -3ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .35

 مطبوعة محاضرات مدرس المادة  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1
 ومصادر االنترنتكتاب مساعد    د. قاسم -الرياضيات

 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

االَزطَُذ  ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ

.... 
 مصادر علمية-1
 مواقع الكترونية -2

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 دورات التعليم المستمر

 
 

 
 
 

 ث٤٘خ أُووه .34

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

 آزؾبٗبد ٓلبعئخ اَُجٞهح اُو٣ب٤ٙبد رؼ٤ِْ اُطبُت أُؾلكاد 0-05

 + +  ػ٠ِ ٤ًل٤خ اُزلبَٙ 
اُزٌبَٓ  

 اُـ٤و ٓؾلك

اُوثٜ ث٤ٖ اُلٝاٍ 

اُو٣ب٤ٙخ ٝاُغبٗت 

اُزطج٤و٢ 

ثبالٙبكخ ا٠ُ 

٤ًل٤خ رؾ٤َِ 

 اُج٤بٗبد 

 DATA- 
SHOW 

 ٝاعجبد ث٤ز٤خ+

اُزٌبَٓ  06-31

أُؾلك 

ٝأُزغٜبد 

ٝاالؽٖبء 

 ٝاالؽزٔب٤ُخ

ٝر٤ٙٞلٜب ك٢ 

 اُوٍْ
 آزؾبٗبد ٗظو٣خ  
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

  / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (القسم 

 

 اسم المادة

 

 الرٌاضٌات  

 

 السنة الدراسٌة

 

 األولى

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

2 

 

--- 

 

2 

 هدؾ المادة : تعرٌؾ الطالب على استخدام الرٌاضٌات فً المواضٌع العلمٌة االخرى

وزٌادة مقدرته على التفكٌر المنطقً عند حل التمارٌن وكذلك زٌادة مقدرته على التطوٌر 

 وكٌفٌة ربط المعطٌات مع معلوماته للحصول على حل المسؤلة .

 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 )كرٌمر( .المحددات وخواصها ، حل المعادالت اآلنٌة بطرٌقة المحددات  األول والثانً 

الثالث والرابع 

 والخامس 

 التفاضل ، جبر المشتقات ، الدوال المتعددة 

السادس والسابع 

 والثامن 

 الدوال المثلثٌة واللوؼارتمٌة واألسٌة ومشتقاتها والدوال الضمنٌة ، قاعدة السلسلة .

التاسع والعاشر 

 والحادي عشر 

 العظمى والصؽرى .رسم الدوال ، رسم الدالة المثلثٌة والنهاٌات 

الثانً عشر 

 والثالث عشر 

 تطبٌقات التفاضل الفٌزٌاوٌة ، السرعة والتعجٌل وتطبٌقات التفاضل الهندسٌة .

الرابع عشر 

 والخامس عشر

 التكامل ، القوانٌن ، وعالقته بالتفاضل ، التكامل المحدد والؽٌر محدد .

السادس  والسابع 

والثامن  والتاسع 

 التكامل الضمنً ، تطبٌقات التكامل هندسٌة ) المساحات والحجوم ( والفٌزٌاوٌة 



 
 
 

 
 63انظفحخ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عشر

 تفاصٌل المفردات األسبوع

العشرون والحادي 

 والعشرون

الطرق العامة  فً التكامل التعوٌض والجزئٌة واستخدام الكسور الجزئٌة اآلسٌة 

 واللوؼارتمٌة.

الثالث والرابع 

والخامس والسادس 

 والعشرون 

 المعادالت التفاضلٌة المنفصلة والمتجانسة والخطٌة مع تطبٌقاتها المختلفة . 

السابع والعشرون 

 والثامن والعشرون 

 المتجهات ) الضرب االتجاهً والكمً وحساب الزواٌا بٌن المتجهات . 

التاسع والعشرون 

 والثالثون 

 اإلحصاء ) مبادئ( ونظرٌة االحتماالت 
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 انًقطضوطف 

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .65

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .66

 ثُبئٍ انجؼبز                                AUTOCADرطجُقبد انحبؼىة / اؼى / ضيع انًقطض .67

 يحبضطاد َظطٌ +ػًهٍ أشكبل انحضىض انًزبحخ .68

 االونً /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .69

 ػًهٍ( 2َظطٌ + 1ؼبػخ)3 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .71

 2118-2-1رحسَث فٍ  19/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .71

 أهساف انًقطض .72

 

وتدريبة على اساليب ادخال االحداثيات بالطرق المختلفة  WINDOWSنظام التشغيلالطالب على وتدريب  تعليم 
 في فضاء ثنائي االبعاد AUTOCADوالرسم باستخدام 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .36
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 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 WINDOWSاُزؼوف  ػ٠ِ ٗظبّ اُزْـ٤َ -0أ

 اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ اْٗبء ٓغِل-2أ

 CONTROL PANELاُزؼوف ػ٠ِ ا٣وٞٗخ -3أ

 ٜٓبهاد اكفبٍ اُج٤بٗبد ثبُطوم اَُ٘ج٤خ ٝاُوطج٤خ-4أ

 رؼِْ  اٝآو اُوٍْ ٝاُزؼل٣َ -5أ

 رؼِْ ٤ًل٤خ اُوٍْ ثبٍزقلاّ كٚبء ص٘بئ٢ االثؼبك -6أ

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 رؼِْ ٤ًل٤خ رـ٤٤و فِل٤خ اُْبّخ ٝؽٔب٣خ اُْبّخٜٓبهح – 0ة
  ٜٓبهح رؼِْ ٤ًل٤خ اْٗبء ِٓق ٝرـ٤٤و أٍخ ٝٗوِخ َٝٓؾٚ – 3ة

  ٙجٜ ٝهٍْ أَُزو٤ٔبد ثٌَ اٗٞاػٜب ٤ًل٤خ رؼْ ٜٓبهح -4ة

 ...........اُـ  CIRCLE,ARC,POLYGONٜٓبهح ٙجٜ ٝرؼِْ هٍْ -5ة

  
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 DATA-SHOWاٍزقبّ  -2 -
 اٍزقلاّ اَُجٞهح  -3 -
 أُؾبٙواد اُؼ٤ِٔخ-4 -

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد ٗظو١-0

 ػ٤ِٔخآزؾبٗبد  -2

 آزؾبٗبد ٓلبعئخ-3

 

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 WINDOWSاػطبء اُطبُت رٔبه٣ٖ ماد َٓز٣ٞبد ٓقزِلخ ك٢ ٗظبّ  -0

 AUTOCADٓزٍٜٞ ك٢ ثوٗبٓظ  اػطبء اُطالة رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ- 2  
 ك٢ ص٘بئ٢ االثؼبك ٓزولّاػطبء اُطالة رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ  - 3

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 اٍزقلاّ اُؾبٍٞةٜٓبهح آزالى فجوح ك٢ -0ط

ػ٠ِ أَُزٟٞ اُْق٢ٖ   AUTOCADك٢ هٍّٞ أُقزِلخ ك٢ ثوٗبٓظ ٜٓبهح آزالى فجوح  -2ط

 ٝاُٞظ٤ل٢
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 انجُُخ انزحزُخ  .38

 محاضرات مدرس المادة  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1
 

 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ ة ـ انًطاخغ 

.... 
 مصادر علمية-1
 مواقع الكترونية -2

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 دورات التعليم المستمر

 
 

 

 

 

 ث٤٘خ أُووه .37

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

 آزؾبٗبد ٓلبعئخ اَُجٞهح  رؼ٤ِْ اُطبُت  0-05

آزؾبٗبد + +  ٗظبّ ػ٠ِ   

 ػ٤ِٔخ +
اُزْـ٤َ   

WINDOWS+ 
 DATA- 

SHOW 
 ٝاعجبد +

06-31  AUTOCAD  

 ص٘بئ٢ االثؼبك

 آزؾبٗبد ٗظو٣خ  
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 / التكنولوجٌةالتخصصات 

  القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 اسم المادة

 تطبٌقات الحاسبة

Computer 

Applicaation 

 

 

 السنة الدراسٌة

 

 االولى

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

1 

 

2 

 

3 

 

بالحاسبة مع فكرة عن افاقها واستخدامها فً المجاالت هدؾ المادة : تعرٌؾ الطالب 

المختلفة وعن مبادئ البرمجة وإكسابه مهارة فً استخدام الحاسبة لتنفٌذ برامج معدة سابقاً 

 للتطبٌق فً مجال تخصصه .

مع تطبٌقات فً    Windows , AutoCADهدؾ المادة : تعرٌؾ الطالب باستخدام نظام 

   مجال تخصصه.

 النظرٌة والعملٌة المفردات 

 رلب٤َٕ أُلوكاد األسبوع

 Softwareٝاُجوآغ٤بد  Hardwareرؼو٣ل٤خ ثبُؾبٍجبد : اع٤بُٜب ، ٌٓٞٗبرٜب: أُبك٣خ  األول

 )ثوآغ٤بد اُ٘ظبّ ٝاُجوآظ اُزطج٤و٤خ (.

 اُضب٢ٗ

 اُضبُش

 اُواثغ 

 اُقبٌٓ 

: ٓلّٜٞ ٗظبّ ٝٗلٝى ، ٓيا٣بٙ ٝٓزطِجبرٚ األٍب٤ٍخ ، رْـ٤َ  Windows*ٗظبّ اُزْـ٤َ 

اٍِٞة   Iconٓلّٜٞ االهٞٗخ  Desktopاُ٘ظبّ ، ٌٓٞٗبد اُْبّخ اُوئ٤َ٤خ َُطؼ أٌُزت 

 Start، االٍزلبكح ٖٓ   Taskbarاُزؼبَٓ ٓغ كؼب٤ُبد اُلبهح ا٤ٔٛخ ٌٝٓٞٗبد ّو٣ٜ أُٜبّ 

 Shutُِلفٍٞ ا٠ُ اُجوآظ ، ٓلّٜٞ أُٜبّ أُؾِٔخ ، اُقوٝط ٖٓ اُ٘ظبّ ٝأٛلبء اُؾبٍجخ 

Down.) 
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 اَُبكً 

 اَُبثغ 

 اُضبٖٓ 

 اُزبٍغ

 اُؼبّو 

 ُؾبك١ ػْو ا

 اُضب٢ٗ ػْو 

 اُضبُش ػْو 

  

 اُواثغ ػْو 

 اُقبٌٓ ػْو

*ٓلّٜٞ اُ٘بكنح أل١ ثوٗبٓظ ٝاُزؼوف ػ٠ِ ٌٓٞٗبرٜب اُوئ٤َ٤خ ، اُزؼبَٓ ٓغ اهٞٗبد ٍطؼ 

 . (My Document ; My Computer ; Recycle Bin)أٌُزت ٓضَ 

ٖٓ ؽ٤ش االهوآ ، أُغِلاد ٝأُِق ٤ًٝل٤خ اُزؼبَٓ   My Computerُزؼوف ػ٠ِ * ا

ٓغ ر٤ٜئخ االهوآ أُوٗخ َٝٗـ أُغِلاد ٝأُِلبد ٝاُزؼبَٓ ٓغ ٍِخ أُٜٔالد ٤ًٝل٤خ 

 ؽلف أُِلبد ٝاٍزوعبػٜب ٖٓ فالٍ ٓب رٞكوٙ ٍِخ أُٜٔالد ٖٓ ٛنا اُغبٗت .

ٝا٣وٞٗخ   (Mouse)ٓضَ ا٣وٞٗخ   ( Control Panel)* االٍزلبكح ٖٓ ثوآظ ُٞؽخ ا٤َُطوح 

ك٢ اٙبكخ  (Program)اُزؾٌْ ك٢ ؽبكع اُْبّخ ٝرـ٤و ٓظٜو اُقِل٤خ َُطؼ أٌُزت ٝ 

 ٝؽنف اُجوآظ . 

ك٢ ر٘ل٤ن اُجوآظ ثٌَْ ٓ٘بٍت ًٝنُي اُزؾٍٞ ا٠ُ اّبهح اُ٘ظبّ   Run* االٍزلبكح ٖٓ ف٤به 

(Ms-Dos)  . ٙٝاُزؼبَٓ ٓغ اٝآو 

 ك٢ رْـ٤َ االكالّ . (Window Media player)ثوآظ اُز٤َِخ ٓضَ *اٍزقلاّ 

 .(Calculater)ٓضَ آُخ اُؾبٍجخ   (Accessories)*االٍزلبكح ٖٓ ثوآظ االٙبك٤خ 

ك٢ اْٗبء ٝؽلع ٝاٍزوعبع اُوٍّٞ ٖٓ فالٍ االٝآو   (Paint)*اُزؼبَٓ ٓغ ثوٗبٓؼ اُوٍْ 

 اُز٢ ٣ٞكوٛب .

ك٢ ًزبثخ اُٖ٘ٞٓ ٝؽلظٜب  (Notpad;Wordpad)*اُزؼبَٓ ٓغ ٗبكنح أُالؽظبد 

 ٝاٍزوعبػٜب ٝٛجبػزٜب ٝرـ٤٤و ٜٗٔ ٛجبػزٜب ٝر٤َ٘وٜب .

 ٝاٍب٤ُجٜب أُقزِلخ . (Help)* اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أَُبػلح 

 ّٝوػ ٝاعٜخ اُجوٗبٓظ .  (2000)ٓلفَ ا٠ُ ثوٗبٓظ اٝرًٞبك إلاه  اَُبكً ػْو 

 .(.…, Snap , Limit , Grid , Pan ,Zoom)اػلاكاد اُْبّخ  اَُبثغ ػْو 

اُضبٖٓ ػْو 

 ٝاُزبٍغ ػْو

 . (Draw)هبئٔخ اُوٍْ   

اُؼْوٕٝ ٝاُؾل١  

 ٝاُؼْوٕٝ 

 .( modify)هبئٔخ اُز٘و٤ؾبد 

 . (Object Snap)هبئٔخ  اُضب٢ٗ ٝاُؼْوٕٝ 

 . ( Layers)اُطجوبد  اُضبُش ٝاُؼْوٕٝ 

 االثؼبك. اُواثغ ٝاُؼْوٕٝ 

 اٌُزبثخ . اُقبٌٓ ٝاُؼْوٕٝ
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 ًَىشج وطف انًقطض

 

 وطف انًقطض

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .73

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .74

 ذىاص يىاز             اؼى / ضيع انًقطض .75

 يحبضطاد َظطٌ  أشكبل انحضىض انًزبحخ .76

 االونً /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .77

 َظطٌ ه ؼبػ2 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .78

 2118-2-1رحسَث فٍ  19/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .79

 أهساف انًقطض .81

 

 فيٕ أُِلبد ٝاٍز٤واك ِٓلبد ٖٓ ثوآظ افوٟ ٝرٖل٣وٛب . اَُبكً ٝاُؼْوٕٝ 

 ٝاٍز٤واك اعياء ٖٓ ثوآظ افوٟ . (Blocks)ػَٔ  اَُبثغ ٝاُؼْوٕٝ 

 هٍْ ٓقطٜ ثبفزٖبٓ اُوَْ . اُضبٖٓ ٝاُؼْوٕٝ

 هٍْ ٓوطغ ُنُي أُقطٜ . اُزبٍغ ٝاُؼْوٕٝ 

 اُطجغ ٝاالٍزَ٘بؿ ٝافواط أُِلبد ػ٠ِ اُطبثؼخ اُوأٍخ . اُضالصٕٞ 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 
 
 

 
 71انظفحخ 

 
  

التعرف على الخواص الفيزيائية والميكانيكية وكيفية اجراء االختبارات باجهزة برينل تعليم  وتدريب الطالب على 
 واالجهادات على المعادن واستخدام الطالء الكيمياوي للمعادن impact testو

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .39

 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 اُقٞآ اُل٤ي٣بئ٤خ ُِٔؼبكٕاُزؼوف  ػ٠ِ -0أ

 اُقٞآ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ُِٔؼبكٕاُزؼوف ػ٠ِ -2أ

 اٍزقلاّ اُطالء ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِٔؼبك٤ًٕل٤خ -3أ

 ٤ًل٤خ اعواء االفزجبهاد ُِٔؼبكٕ-4أ

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 اُزؼوف ػ٠ِ ٜٓبهاد اٍزقلاّ اعٜيح كؾٔ ٝافزجبهاد أُؼبكٕ– 0ة
  ( ٝاالعٜبكاد ٌُبكخ اٗٞاػٜبfatigueاُزؼوف ػ٠ِ )-2ة

  (FRACTUREاُزؼوف ػ٠ِ )ٜٓبهح  -5ة
 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 DATA-SHOWاٍزقبّ  -2 -
 اٍزقلاّ اَُجٞهح  -3 -
 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد ٗظو١-0

 آزؾبٗبد ٓلبعئخ-2

 

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ ُـوٗ اُؾَ ًٞاعتاػطبء اُطبُت رٔبه٣ٖ ماد -0

 ًبكخاُزؼوف ػ٠ِ اعٜيح كؾٔ أُؼبكٕ  -2    

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه
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 انجُُخ انزحزُخ  .41

 محاضرات مدرس المادة  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1
 

 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 مصادر علمية-1
 مواقع الكترونية -2

ػهً ؼجُم انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 دورات التعليم المستمر

 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 ٝاُ٘زو٤ٗذ َٓزوجال ٜٓبهح آزالى فجوح ك٢ اٍزقلاّ اُؾبٍٞة-0ط

 اُزو٤ًت اُجِٞه١ ُِٔؼبكٕ اٍزقلاّ ٍٝبئَ ا٣ٚبػ ُج٤بٕ -2ط

 

 ث٤٘خ أُووه .41

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

0-05      

      
      

06-31      
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

  ) مستمر ( القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج

 

 اسم المادة

 

 خواص المواد 

 

 السنة الدراسٌة

 

 األولى

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

2 

 

- 

 

2 

هدؾ المادة : دراسة الخواص الهندسٌة للمواد البلورٌة والالبلورٌة والتعرؾ على الخواص 

 المٌكانٌكٌة للمعادن والسبائك .

 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع

  تعرٌؾ المواد الهندسٌة . األول

 الذرة ، العنصر ، أنواع الروابط فً المواد الهندسٌة .  الثانً

 المواد البلورٌة والالبلورٌة . الثالث 

 .  (B.C.C)  (F.C.C)  (H.C.P)األشكال البلورٌة  الرابع 

 الخواص المٌكانٌكٌة للمواد.  الخامس 

 االنفعال منحنً اإلجهاد االنفعال ، المطٌلٌة ، االنهٌار ( .) اإلجهاد ، 

 الصالدة ، اختبار الصالدة . السادس 

 تكملة . السابع 
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 المتانة ، اختبارات المتانة . الثامن 

 الخواص الحرارٌة للمواد . التاسع 

 )التمدد الحراري ، التوصٌل الحراري (

 تفاصٌل المفردات األسبوع

الخواص الكهربائٌة للمواد )المواد األٌونٌة ، المواد العازلة ، المواد الفلزٌة ، العوامل  العاشر

 المإثرة على الموصلٌة ( .

 الخواص المؽناطٌسٌة للمواد  الحادي عشر

) المواد الفٌرومؽناطٌسٌة ، المواد البارامؽناطٌسٌة ، المواد الداٌامؽناطٌسٌة ، التخلؾ 

 لمإثرة على المؽناطٌسٌة ( .المؽناطٌسً ، العوامل ا

 الخواص الكٌمٌاوٌة للمواد  الثانً عشر

 ) التآكل ، السلسلة الكهروكٌمٌاوٌة ، األكسدة( 

 الحدٌد ، أهم خاماته ، استخالصه ، الفرن العالً ، المحوالت . الثالث عشر

 الصلب الكربونً ، أهم أنواعه ، خواصه ، استخداماته . الرابع عشر

 الفوالذ السبائكً ، أهم أنواعه ، خواصه ، استخداماته .  الخامس عشر

 حدٌد الزهر، أنواعه ، خواصه ، استخداماته . السادس عشر

 تكملة  السابع عشر

 النحاس ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته . الثامن عشر

 األلمنٌوم  ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته . التاسع عشر 

 سبائكه ، خواصه ،استخداماته .النٌكل ،  العشرون 

 القصدٌر ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته . الخارصٌن ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته. الحادي والعشرون 

 المنؽنٌز ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته.

 سبائك الحدٌدٌة اخرى .) المعادن البٌضاء ، سبائك المحامل (  الثانً والعشرون 

 مٌتالورجٌا المساحٌق  الثالث والعشرون 

) طرق الحصول على المساحٌق المعدنٌة ، الطرق المٌكانٌكٌة ، الطرق الفٌزٌائٌة 

 والكٌمٌاوٌة ، الخواص الطبٌعٌة والمٌكانٌكٌة والكٌمٌاوٌة للمساحٌق .
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   المصــــــــــــــادر

 مصادر مادتً المعادن / السنة الدراسٌة الثانٌة 

 وخواص المواد / السنة الدراسٌة األولى .

 

 المصـــــادر العربٌــــــــــة : -1

 مبادئ هندسٌة المعادن والمــــواد .  -1

 د. حسٌن باقر رحمة هللا . –ق. بٌلً ، ترجمة       

 المٌتالورجٌا الهندسٌة ) المٌتالورجٌا الفٌزٌاوٌة التطبٌقٌة (. -2

 جورج ٌعقوب ، رضا محمد علً . –أ. هٌكنس ،   ترجمة       

 المعادن : بنٌتها وخواصها ومعامالتها الحرارٌة . -3

د. جعفر طاهر الحٌدري ، عدنان  –مة د. ج. دٌؽٌرول . أ . اولٌمان      ترج        

 نعمة .

 المـــواد الهندســــــــــٌة واختباراتهـــــــــا  .  -4

 د. قحطان خلؾ الخزرجً ، عادل محمود حسن ، عبد الجواد محمد الشرٌؾ      

 خواص المواد الهندسٌة . -5

  د. صباح امٌن كركجً ، د. ولٌد محمد صالح  ، د. طالب حسٌن الشرٌؾ .      

 فٌزٌاء المعادن .  -6

 د. عبد الرزاق اسماعٌل خضٌر .    

 كبس المساحٌق ، عملٌة التلبٌد . الرابع والعشرون 

 المواد السٌرامٌكٌة  الخامس والعشرون 

 الزجاج ،أنواعه ، صناعته ،استخداماته. السادس والعشرون 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 الكونكرٌت ، استخداماته الصناعٌة . السابع والعشرون 

 البولٌمرات ، جزئٌات البولٌمر ، انواع البولٌمر . الثامن والعشرون

 خواص واستعماالت اللدائن .  التاسع والعشرون

 تكملة اللدائن . الثالثون 
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 المصادر االنكلٌزٌة : -2

1-Basic Engineering Metallurgy Theories Principles and 

application Aarkeyser Keyser  

2- introduction to structures and metals , v sivarajan 

3-Introduction to physical metallurgy , Avnet . 

 
 ًَىشج وطف انًقطض

 وطف انًقطض

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انزؼهًُُخانًؤؼؽخ  .81

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .82

 نغخ اَكهُعَخ             اؼى / ضيع انًقطض .83

 يحبضطاد َظطٌ  أشكبل انحضىض انًزبحخ .84

 االونً /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .85

 ؼبػه َظطٌ 1 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .86

 2118-2-1فٍ  ربضَد إػساز هصا انىطف  .87

 أهساف انًقطض .88

 

 اساسيات اللغة االنكليزيةتعليم  وتدريب الطالب على التعرف على 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .42
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 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 ػجبهاد اُزوؽ٤تاُزؼوف  ػ٠ِ -0أ

 أُؾبكصخاُزؼوف ػ٠ِ -2أ

 أىٓ٘خ اُلؼ٤ًَل٤خ اٍزقلاّ -3أ

 اُزلوهخ ث٤ٖ اُٖلبد ٝاالٍٔبء ٝاالكؼب٤ًٍل٤خ -4أ

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ًزبثخ االْٗبءاُزؼوف ػ٠ِ ٜٓبهاد – 0ة
  أروبٕ ٜٓبهح أُؾبكصخ ثطو٣وخ ٍَِخ-2ة

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 DATA-SHOWاٍزقبّ  -2 -
 اٍزقلاّ اَُجٞهح  -3 -
 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد ٗظو١-0

 آزؾبٗبد ٓلبعئخ-2

 

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 اػطبء اُطبُت رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ ُـوٗ اُؾَ ًٞاعت-0

 اُزؼوف ػ٠ِ اعٜيح كؾٔ أُؼبكٕ ًبكخ -2    

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 ٓلوكاد اُِـخ اال٤ٌِٗي٣خ َٓزوجالٜٓبهح آزالى فجوح ك٢ اٍزقلاّ -0ط

 اٍزقلاّ ٓلوكاد ث٤َطخ ك٢ ًزبثخ االْٗبء اٝ اُزؼج٤و. -2ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .44

 Head way book+ محاضرات مدرس المادة  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

 
 االلكترونيةالمواقع العلمية  ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 مصادر علمية-1
 مواقع الكترونية -2

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 وانسضاؼبد انًُساَُخ(انًهٍُ 

 دورات التعليم المستمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

 ث٤٘خ أُووه .43

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

0-05      

      
      

06-31      
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  القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 اسم المادة

 

  لؽة انكلٌزٌة

 

 الدراسٌةالسنة 

 

 األولى

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

1 

 

- 

 

1 
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 منهاج المرحلة الثانية
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 ًَىشج وطف انًقطض

 

 وطف انًقطض

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .89

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .91

 يشطوع             اؼى / ضيع انًقطض .91

  أشكبل انحضىض انًزبحخ .92

 انثبَُخ /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .93

  )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .94

 2118-2-1رحسَث فٍ  19/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .95

 أهساف انًقطض .96

 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .45

 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 -0أ

 -2أ

 -3أ
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  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 – 0ة
  -2ة

  -5ة

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

  

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

  -0ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .47

  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

  ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

االَزطَُذ ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ 

.... 
 

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 

 الجدول االنموذجي للزيارة الميدانية
يكون جدول الزيارة الميدانية العادية معدا لمدة يومين أو ثالثة أيام .ويشمل اجتماعات معدة مسبقا تقع -اوال:

االعداد لها وموائمة االنموذج مع الظروف على عاتق قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي في  مسؤولية
 العالي. مؤسسات التعليم

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

  اإلنتاج ) مستمر (القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / 

 الساعات األسبوعٌة  

 ث٤٘خ أُووه .46

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ اُزؼ٤ِْٛو٣وخ 
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 اسم المادة

 المشروع 

 

 السنة الدراسٌة

 

 الثانٌة 

 المجموع عملً نظري

 

--- 

 

4 

 

4 

هدؾ المادة : تنفٌذ الطالب العمال انتاجٌة متكاملة وتعرفهم على اسالٌب االنتاج الجماعً 

والتطبٌقٌة والعملٌة السابق تدرٌسها خالل فً تنفٌذ المشارٌع ونطبٌقاتها للمناهج النظرٌة 

 الفترات التدرٌسٌة كافة .

 يالحظخ :

ٖٓ ٣زْ افز٤به أُْبه٣غ ثؾ٤ش رٌٕٞ اٗزبع٤خ ماد كبئلح ػ٤ِٔخ ٝاهزٖبك٣خ ٝاالٍزلبكح 

أُؼِٞٓبد اُٜ٘ل٤ٍخ ُز٤ٖ٘غ االعٜيح أُقزجو٣خ ٝأٌُبئٖ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ) ٓضَ : عٜبى 

ٓوبٝٓخ اُج٤ِبٕ ، عٜبى اٍ٘بك اُؼ٤٘بد ، ٌٓبثٌ ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ ، ٓبً٘خ ؽوٖ اُجالٍزي ، ر٤ْٖٔ 

 ٝر٤ٖ٘غ اُوٞاُت أُقزِلخ (.

 المفردات العملٌة 

 رلب٤َٕ أُلوكاد األسبوع

 ٓ٘بهْخ أُْبه٣غ اُز٢ ٣زْ افزجبهٛب ٝرؾل٣ل اٍِٞة ٝفطخ اُؼَٔ . األول

 رؾل٣ل ٝرٞى٣غ أَُئ٤ُٝبد ٝٝٙغ اُجوٗبٓظ اُي٢٘ٓ ُز٘ل٤ن أُْوٝع  . الثانً 

 اػلاك اُوٍٞٓبد  ٝثطبهبد اُزْـ٤َ ُٔؼبَٓ ا٤ٌُٔب٤ٗي أُقزِلخ  اُقبٕخ ثؤعياء أُْوٝع . الثالث 

ر٘ل٤ن أُْوٝع ك٢ ٝؽلاد أُؼبَٓ ٝاػلاك روبه٣ؤُِواؽَ اُز٢ رْ اُزَٕٞ ا٤ُٜب ٓغ  أُزبثؼخ  الرابع عشر-الرابع

 االٍجٞػ٤خ  ٤َُو االػٔبٍ ُٔؼلالد االٗزبط ٝٓؼٞهبد اُزْـ٤َ . 

ٓ٘بهْخ اُطِجخ ٖٓ هجَ ُغ٘خ ٝرو٣ْٞ فطٜ اُز٘ل٤ن ٗؾٞ االكَٚ ) ٝرؼزجو رو٤ْ ُٜ٘ب٣خ  عشرالخامس 

 اُلَٖ االٍٝ (. 

 –السادس عشر 

 السابع والعشرون 

 اٍزئ٘بف ر٘ل٤ن كوواد أُْوٝع ٝاالٗزٜبء ٖٓ اُغبٗت اُؼ٢ِٔ 

هرٚ اُٜ٘بئ٤خ ) ٝرؼزجو رو٤٤ْ ٓ٘بهْخ رلب٤َٕ أُْوٝع ٝرٞع٤ٚ اُطِجخ الػلاك اُزوو٣و ثٖٞ الثامن والعشرون 

 اُلَٖ اُضب٢ٗ (.

 االٗزٜبء ٖٓ أُْوٝع ثغبٗج٤ٚ اُ٘ظو١ ٝاُؼ٢ِٔ ٝاُز٤ٜئ ُِٔ٘بهْخ اُٜ٘بئ٤خ  التاسع والعشرون 

 أُ٘بهْخ اُٜ٘بئ٤خ ُِْٔوٝع  الثالثون 
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 ًَىشج وطف انًقطض

 

 وطف انًقطض

 

 

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .97

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .98

           AUTO CADثبؼزرساو ثطَبيح   انطؼى انظُبػٍ اؼى / ضيع انًقطض .99

+انزسضَت انزطجُقٍ/انزسضَت انزطجُقٍ ػهً يحبضطاد َظطٌ  أشكبل انحضىض انًزبحخ .111

 انحبؼت
 /ؼُىٌ نثبَُخا انفظم / انؽُخ .111

  رطجُقُخؼبػه 3 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .112

 2118-2-1رحسَث فٍ  19/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .113

 أهساف انًقطض .114

 

 تعليم الطالب على رسم االجزاء الميكانيكية 
 تعليم الطالب طرق تجميع االجزاء الميكانيكية

 تعليم الطالب القوانين واالبعاد االزمة لرسم الجزء الميكانيكي
 المجمعة وطرق تهشيرىاتعليم الطالب قطع االجزاء 

 تعليم الطالب االسقاط للشكل المجمع

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 تعليم الطالب رسم االجزاء الثالثية لالجزاء الميكانيكية مجمعة
 تعليم الطالب قراءة الجزء الميكانيكي وفرزه للتصاميم او الكتلوكات

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .48

 -٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ::إ  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 AUTO CADٛو٣وخ هٍْ اُغيء ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ثجوٗبٓظ -0أ

 AUTO CADٛو٣وخ رغ٤ٔغ اُغياء ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ثجوٗبٓظ -2أ

 AUTOCADٛو٣وخ اٍزقلاّ اُغيء ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ صالص٢ االثؼبك ثجوٗبٓظ -3أ
ٓبٓزٞكوٖٓ االثؼبك ثبٍزقلاّ هٞا٤ٖٗ اُز٤ْٖٔ اٍز٘جبٛ االثؼبك ا٤ٌُِخ ُِغيء ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ٝهوائزٜب ٖٓ -4أ

 ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ

 

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ٜٓبهح اُزؼوف ػ٠ِ اُغيء ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ– 0ة
 ٜٓبهح هٍْ اُغيء ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ-2ة

 رق٤٤َ ٝهٍْ ٝهطغ أُغٔؼبد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ -3ة

 ٓؼوكخ اُوٞا٤ٖٗ اُقبٕخ ثبُز٤ْٖٔ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ-4ة
 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 اُزطج٤وبد اُؼ٤ِٔخ -2 -
 DATA-SHOWاّ لاٍزق -3 -
 AUTO CADثوٗبٓظ اٍزقلاّ  -4 -
 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 اُٞعجبد اُج٤ز٤خ ٝاُٖل٤خ

 االٓزؾبٗبد أُلبعئخ

 االٓزؾبٗبد اُل٤ِٖخ

 االٓزؾبٗبد اُٜ٘بئ٤خ

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 ػ٠ِ اُوطغ ٝاالٍوبٛؽَ رٔبه٣ٖ ثَٔز٣ٞبد ٓقزِلخ  -
 ؽَ رٔبه٣ٖ ا٤ُٝخ ُزغ٤ٔغ االعياء ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ -
 ؽَ رٔبه٣ٖ ٓؼولح ُزغ٤ٔغ االعياء ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ -
 ؽَ رٔبه٣ٖ ٓقزِلخ ُوٍْ االعياء ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ -

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    
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 انجُُخ انزحزُخ  .51

 كتب الرسم والتصميم ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1
 الحقيبة التعليمية

 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 مصادر علمية-1
 مواقع الكترونية -2

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًُساَُخ(انًهٍُ وانسضاؼبد 

 دورات التعليم المستمر

 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

 ٌٓوه

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 اٍز٘زبط ٝهٍْ االعياء ا٤ٌُٔب٤ٗخٜٓبهح -0ط

 رق٤َ ٝرغ٤ٔغ االعياء ا٤ٌُٔب٤ٗخ االفوٟٜٓبهح  -2ط

 ٜٓبهح ر٤٤ْٖٔ االعياء ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝاُزؼوف ػ٤ِٜب-3ط

 

 ث٤٘خ أُووه .49

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

 رٔو٣ٖ رطج٤و٢ ٍجٞهح + االٍوبٛ ٝاُوطغ ٓوعؼخ ٓؼِٞٓبد  0

اعياء ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ   2-03

 هٍْ ٝر٤ْٖٔ
هٍْ االعياء 

 ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ
DATA SHOW +رٔبه٣ٖ رطج٤و٤خ 

هٍْ ٓغٔؼبد   04-26

 ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ

االعياء رغ٤ٔغ 

 ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ
 آزؾبٕ ك٢ِٖ 

رٔبه٣ٖ رغ٤ٔغ   27-31

 ٓؼولح

 آزؾبٗبد ٓلبعئخ  رٔبه٣ٖ رغ٤ٔغ ٓؼولح
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  القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 اسم المادة

 

 الرسم الصناعً 

 

 السنة الدراسٌة

 

 الثانٌة 

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

-- 

 

3 

 

3 

هدؾ المادة : أكتساب المهارة الالزمة لقراءة الرسومات الفنٌة ومعرفة الرموز 

والمصطلحات الهندسٌة والمواصفات القٌاسٌة ورسم االجزاء المٌكانٌكٌة المجمعة البسٌطة 

 والمعقدة واالكثر مصادفة فً الحٌاة العملٌة للطالب . 

 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات األسبوع

مراجعة عامة لمواضٌع الصؾ األول ، الخطوط الهندسٌة ، المساقط ، المقاطع ،  األول 

 وضع االبعاد باستخدام برنامج االوتوكاد .

 طرق الربط باستخدام اللولب ، انواع اللولب ، انواع الصوامٌل ، مع رسم لوحة . الثانً والثالث  

 خداماتها ، رسم لوحة تجمٌعٌة .الربط بواسطة الخوابٌر ، انواعها ، است الرابع والخامس

 الربط بواسطة اللحام ، رموز اللحام ، رسم لوحة تجمٌعٌة مع وضع رموز اللحام . السادس والسابع

الربط بواسطة البرشام ، اشكال مسامٌر البرشام ، انواع الربط بالبرشام ، رسم  لوحة  الثامن والتاسع

 تجمٌعٌة .

 وتجمٌع رافعة مٌكانٌكٌة .لوحة تطبٌقٌة لتجزئة  العاشر 

 النوابض ، انواعها ، استخداماتها ، رسم لوحة لنابض انضؽاطً .  الحادي عشر 

 رسم لوحة تطبٌقٌة لتجزئة وتجمٌع صمام العادم .  الثانً عشر 

 وصالت االعمدة ) القارنات ( انواعها ، رسم لوحة تطبٌقٌة .  الثالث عشر 

 القوابض ، انواعها واستخداماتها ، مع رسم لوحة تطبٌقٌة .  الرابع عشر 

 تفاصٌل المفردات األسبوع
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 كراسً التحمٌل ، رسم لوحة تجمٌعٌة لكرسً تحمٌل احتٌكاكً .  الخامس عشر 

البكرات والسٌور انواعها واستخداماتها مع رسم لوحتان لتجمٌع اجزاء تحتوي على  السادس عشر 

 عجالت السٌور بانواعها المختلفة . 

التروس انواعها ، التروس العدلة التعارٌؾ االساسٌة ، رسم الترس العدل مع لوحة  السابع  والثامن عشر 

 تجمٌعٌة لتعشٌق الترس العدل .

 التروس المخروطٌة ، مع رسم لوحة تجمٌعٌة لتعشٌقة الترس المخروطً .  التاسع عشر والعشرون 

الحادي والثانً 

 والعشرون 

 مقدمة عن برنامج اوتودٌسك انفٌنتور 

 بٌئة الرسم الثنائً االبعاد  الثالث والعشرون 

الرابع والخامس 

 والعشرون 

 بٌئة التجمٌع 

السادس والسابع 

 والعشرون 

 بٌئة التحلٌل الدٌنامٌكً والحركة 

 االضافات على الرسوم  الثامن والعشرون 

التاسع والعشرون 

 والثالثون 

 مشروع باختصاص القسم المعنً لجزء من أي منظومة عملٌة . 
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 ًَىشج وطف انًقطض

 وطف انًقطض

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .115

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .116

 اضح انظُبػُخ وانؽُططح انُىػُخ(\)االزاألزاضح وانؽاليخ انًهُُخ اؼى / ضيع انًقطض .117

 يحبضطاد َظطٌ  أشكبل انحضىض انًزبحخ .118

 انثبَُخ /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .119

  َظطٌؼبػه 2 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .111

 2118-2-1رحسَث فٍ  21/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .111

 أهساف انًقطض .112

 

على التعرف على مخططات السيطرة والمواصفات العالمية والسالمة الصناعية الموجودة في معامل الطالب وتدريب تعليم 
 وادارة تلك المعامل والمخططات  البيانية وأحتياطات االمان.

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .50

 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 كْٜ االكاهح ٝٓواؽَ رطٞهٛب-0أ

 اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ رور٤ت اُٞؽلح اُٖ٘بػ٤خ-2أ

 اُزؼوف ػ٠ِ رقط٤ٜ االٗزبط ٝكهاٍخ اُؼَٔ ٝاُٞهذ اُو٤ب٢ٍ-3أ
 اُزؼوف ػ٠ِ اُزٌب٤ُق اُٖ٘بػ٤خ-4أ

 ٝأٗٞاػٜباُزؼوف ػ٠ِ ٓقططبد ا٤َُطوح اُ٘ٞػ٤خ -5أ
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  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 كهاٍخ اُغلٟٝ ُِْٔبه٣غ اُٖ٘بػ٤خٜٓبهح اُزؼوف ػ٠ِ – 0ة
 ٜٓبهح اُزؼوف ػ٠ِ اٍب٤ُت اُجوٓغخ اُقط٤خ ٝاُطو٣وخ اُج٤ب٤ٗخ ٝٛو٣وخ اُ٘وَ-2ة

 ٜٓبهح اُزؼوف ػ٠ِ اٍب٤ُت ٙجٜ اُغٞكح ٝفطٜ كؾٔ اُؼ٤٘بد -3ة

  ٓقططبد ا٤َُطوح ُِٔزـ٤واد ُِٖٝلبدٜٓبهح اُزؼوف ػ٠ِ -4ة
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 اَُجٞهحاّ لاٍزق  -2 -
 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٗبد اُ٘ظو٣خ+االٓزؾبٗبد أُلبعئخ+ٓ٘بهْخ اُزوبه٣و أُولٓخ ٖٓ هجَ اُطِجخ

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 اُزور٤ت اَُِؼ٢ ٝاُٞظ٤ل٢ ٝأُقزِٜػ٠ِ ؽَ رٔبه٣ٖ ثَٔز٣ٞبد ٓقزِلخ  -
 ؽٍٞ اُجوٓغخ اُقط٤خؽَ رٔبه٣ٖ  -
 كهاٍخ اُؾوًخ ٝاُٞهذؽَ رٔبه٣ٖ  -
 ُِٞؽبد ا٤َُطوح اُ٘ٞػ٤خؽَ رٔبه٣ٖ ٓقزِلخ  -

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 اُزل٤ٌو ك٢ ٤ًل٤خ ػَٔ كهاٍخ علٟٝ ُٔقزِق أُْبه٣غ اُٖ٘بػ٤خٜٓبهح -0ط

 رؾل٣ل اٗٞاع اُؼطالد ٝٛوم ه٤بً أُؼ٤ُٞخٜٓبهح  -2ط

 ٙجٜ ٛوم كؾٔ اُؼ٤٘بدٜٓبهح -3ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .53

 سوسانأيسر –كتاب االدارة الصناعية  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 مصادر علمية-1
 مواقع الكترونية -2

)رشًم ػهً ؼجُم انرسيبد االخزًبػُخ 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 

 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

  القسم / المٌكانٌك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 

 اسم المادة

 

 االدارة والسالمة المهنٌة  

 

 السنة الدراسٌة

 

 االثانٌة 

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

2 

 

--- 

 

2 

هدؾ المادة : تعلٌم الطالب لمفهوم السٌطرة النوعٌة واهمٌتها فً الصناعات المختلفة 

 وبشكل ٌخدم تحسٌن االنتاجٌة وتقلٌل نسبة التالؾ .

 ث٤٘خ أُووه .52

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
أٝ اٍْ اُٞؽلح / 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

ًَ ٓب٣زؼِن   0-05

 ثبالكاهح
االٓزؾبٗبد  ٍجٞهح + 

 اُ٘ظو٣خ
 ٝأُلبعئخ ٓ٘بهْخ روبه٣و    
 ٝاُٞاعجبد     

ًَ ٓب٣زؼِن   06-31

 ثب٤َُطوح اُ٘ٞػ٤خ
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 المفردات النظرٌة 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 االدارة : األول 

االدارة وتطورها ، مراحل وتطور االدارة ، المبادئ االساسٌة لالدارة ، خصائص 

 االدارة ، مستوٌات االدارة .

 االدارة :  الثانً 

الوظائؾ االدارٌة ، االدارة الصناعٌة ، وظائفها ، الهندسة الصناعٌة ، خصائص 

 االدارة الصناعٌة . 

 ترتٌب الوحدة الصناعٌة : الثالث 

 موقع وترتٌب الوحدة الصناعٌة  -

 العوامل الرئٌسٌة المإثرة على اختٌار مواقع المشارٌع الصناعٌة . -

 ترتٌب الوحدة الصناعٌة ) الترتٌب االولً للمصنع(.  -

 تصنٌؾ انواع تراتٌب الوحدة الصناعٌة . -

مزاٌا ومحددات والحاالت التً ٌطبق فٌها ) الترتٌب السلعً ، الوظائفً ، المختلط   -

 ، المشترك ( . 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 دراسة الجدوى للمشارٌع الصناعٌة : الرابع 

 فكرة عن دراسة الجدوى للمشارٌع الصناعٌة .

 المشروع الصناعً 

 مراحل دراسات الجدوى 

 الجدوى .اهمٌة دراسات 

 تخطٌط االنتاج : الخامس 

 تخطٌط االنتاج ،مفهوم تخطٌط االنتاج ، اهداؾ تخطٌط ورقابة االنتاج .

 تخطٌط االنتاج :  السادس 

انواع االنتاج ، طرائق تخطٌط االنتاج ، اسالٌب البرمجة الخطٌة والطرٌقة البٌانٌة 
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 وطرٌقة النقل .

 الطلبة مع اختبار .مناقشة تقارٌر تقدم من قبل  السابع 

 دراسة العمل والوقت القٌاسً :  الثامن 

 دراسة العمل ، اسالٌب دراسة العمل ، دراسة الطرٌقة ، دراسة الوقت ، قٌاس العمل .

 الصٌانة : التاسع 

 الصٌانة، اهمٌة الصٌانة، مفهوم النظام التتكنولوجً 

 الصٌانة :  العاشر 

 انواع الصٌانة ، انواع العطالت . 

 الحادي عشر 

 

 التدرٌب : 

 التدرٌب ، مفهوم التدرٌب ، اهمٌة التدرٌب ، اسالٌب التدرٌب .

 التكالٌؾ الصناعٌة واالجور :  الثانً عشر 

 التكالٌؾ ، تصنٌؾ التكالٌؾ ، االجور .

 التكالٌؾ الصناعٌة واالجور :  الثالث عشر 

  طرق حساب االجور ، الحوافز ، انواع الحوافز 

 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 الرابع عشر

 ادارة المشترٌات:

المشترٌات ، خطوات الشراء ، المخزون ، انواع المواد المخزونة واسالٌب السٌطرة 

 علٌها . 

 .الخامس عشر

 السالمة الصناعٌة : 

الحوادث ، الطرق من الحوادت ،معدات الوقاٌة السالمة الصناعٌة ، الحادثة ، انواع 

 وانواعها .

 السادس عشر
 السٌطرة النوعٌة :

 معنى الضبط ، معنى الجودة .
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 السابع عشر

 السٌطرة النوعٌة :

تعرٌؾ النوعٌة ، مواصفات النوعٌة ، العوامل المتحكمة بالنوعٌة ، تطوٌر وتحسٌن 

 اصفات القٌاسٌة العالمٌة والعراقٌة .النوعٌة ، التصمٌم ، نوعٌة المطابقة ، المو

 الثامن عشر

 اسالٌب ضبط الجودة وخطط الفحص بالعٌنات : 

اسالٌب ضبط الجودة ، اسالٌب الفحص والتفتٌش ، خطوات ضبط الجودة ، طرق 

 العٌنات ، جدول الفحص بالعٌنات .

 التاسع عشر
 اسالٌب ضبط الجودة وخطط الفحص بالعٌنات: 

 التشؽٌل ، نوعٌة التصمٌم ، جمع البٌانات ) انوعها وتحلٌلها ( .منحنى خاصٌة 

 مخططات السٌطرة  العشرون

الحادي 

 والعشرون

 مخططات السٌطرة: 

 اعداد مخطط الوسط واستخدامها .

 اعداد مخطط بارٌتو واستخدامها .

 الثانً والعشرون

 مخططات السٌطرة:

 اعداد مخطط مع االنحراؾ المعٌاري 

 اعداد مخطط العٌوب 

الثالث 

 والعشرون

 مخططات السٌطرة:

 مخطط التشتت ،طرٌقة اعداد مخطط التشتت .

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 الرابع والعشرون

 مخططات السٌطرة:

 مخططات السٌطرة النوعٌة لالنحراؾ المعٌاري ولنسبة الوحدات المعابة .

 المدرج التكراري ) اعداده واستخدامه(

الخامس 

 والعشرون

 انواع مخططات السٌطرة:

 . (X-chart)مخططات السٌطرة للمتؽٌرات ) مخطط السٌطرة لوسط الحسابً 

السادس 

 والعشرون

 انواع مخططات السٌطرة:

ومخطط السٌطرة   R-Chartمخططات السٌطرة للمتؽٌرات ) مخطط السٌطرة للمدى 
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علم المعادن وتركيب الكتل المعدنية والعيوب الشائعة في الصبات والتعرف على تعليم وتدريب الطالب على التعرف على 
والتعرف على  التشكيل اللدن والمرن والتعرف على منحنيات االجهاد ومخططات االتزان الحراري والمعامالت الحرارية

 التآكل وتكاليفو االقتصادية.

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .54
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 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 ٓؼبُغخ اُؼ٤ٞة ك٢ اُٖجبد)اٌُزَ اٌٌُٞٗو٣ز٤خ(-0أ

 ر٣ٌٖٞ ٝػَٔ اَُجبئي ٝاُقِٜ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗاُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ -2أ

 رؾ٤ٚو اُؼ٤٘بد ُِلؾٔ أُغٜو١-3أ
 افزجبه اُٖالكح-4أ

 ٤ًل٤خ ٓؼبُغخ اُزآًَ ُِٔؼبكٕ-5أ

 

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ٛو٣وخ أُؾبٙوح – 0ة

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 +أُؾبٙواد اُؼ٤ِٔخأُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 اَُجٞهحاّ لاٍزق  -2 -
 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٗبد اُؼ٤ِٔخ +ٓ٘بهْخ اُجؾٞس اُل٤ِٖخ ٝا٣َُٞ٘خاالٓزؾبٗبد اُ٘ظو٣خ+االٓزؾبٗبد أُلبعئخ+

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 أُ٘بهْخ ا٤ٓٞ٤ُخ -
 اُزوبه٣و ٝاُ٘لٝاد -
-  

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 اُزله٣ت اُؼ٢ِٔ ك٢ أُقزجوادٜٓبهح -0ط

 رؾ٤ٚو اُؼ٤٘بد ُِلؾٔ أُغٜو١ٜٓبهح  -2ط

 ٤ًل٤خ ٓؼبُغخ اُزآًَ ُِٔؼبكٕٜٓبهح -3ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .56

 المنهاجكتاب  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 مصادر علمية-1
 مواقع الكترونية -2

ػهً ؼجُم انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 ورش العمل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث٤٘خ أُووه .55

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ اُزؼ٤ِْٛو٣وخ 

ٓوكن ٓلوكاد   0-05

 أُٜ٘بط
ٍجٞهح  اٍْ اُٞؽلح ٓوكن

ٓؾبٙواد +

 ٗظو٣خ ٝػ٤ِٔخ

االٓزؾبٗبد 

 اُ٘ظو٣خ

 ٝأُلبعئخ ٓ٘بهْخ روبه٣و    
 ٝاُٞاعجبد     

 آزؾبٗبد ػ٤ِٔخ     06-31
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 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ 

 هُئخ انزؼهُى انزقٍُ 

 انزرظظبد / انزكُىنىخُخ

  انقؽى / انًُكبَُك                                         انفطع / اإلَزبج ) يؽزًط (

 

 اؼى انًبزح

 

 انًؼبزٌ 

 

 انؽُخ انسضاؼُخ

 

 انثبَُخ

 انؽبػبد األؼجىػُخ

 انًدًىع ػًهٍ َظطٌ

 

2 

 

2 

 

4 

 أُلوكاد اُ٘ظو٣خ

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

 رؼو٣ق ثؼِْ أُؼبكٕ ، اُزجِٞه ، اُزجِٞه ا٤ُْغ٤و١ ، رؤص٤و ٓؼلٍ اُزجو٣ل ػ٠ِ ث٤٘خ أُؼبكٕ . األٍٝ

 اٌُزَ أُؼل٤ٗخ ) رغ٤ٔل اُٖجبد ( اُؼ٤ٞة اُْبئؼخ ك٢ اُٖجبد .رو٤ًت  اُضب٢ٗ

 ٓؼبَٓ االًزظبظ اُنه١ ، االرغبٛبد اُجِٞه٣خ ، أَُز٣ٞبد اُجِٞه٣خ ، ظبٛوح اُزؤَٕ .  اُضبُش 

 ػ٤ٞة اُْجٌخ اُجِٞه٣خ ، اُ٘وط٤خ ، اُقط٤خ. اُواثغ 

 اُزٞأ٤ٓخ (اُز٤ٌَْ أُوٕ ٝاُز٤ٌَْ اُِلٕ ) االٗيالم ،  اُقبٌٓ 

 االٕالك االٗلؼب٢ُ ، اُز٤ٌَْ ػ٠ِ اُجبهك ، اُز٤ٌَْ ػ٠ِ اَُبفٖ . اَُبكً

 االٍزؼبكح ، أػبكح اُزجِٞه ، اُ٘ٔٞ اُجِٞه١ .  اَُبثغ

ٓ٘ؾ٤٘بد اإلعٜبك ، االٗلؼبٍ ك٢ اُؾ٢٘ ، أُل ، اٌَُو ، أٗٞاع اٌَُو ، اُزغٞاٍ ٖٓ اٌَُو  اُضبٖٓ

 أُط٢ِ٤ ا٠ُ اُِٜ .

 اٌُالٍ ، آ٤ُخ ؽلٝس اٌُالٍ ، اُؼٞآَ أُئصوح ػ٠ِ ؽل اٌُالٍ ، أُٞاك أُوبٝٓخ ٌُِالٍ . اُزبٍغ

 اُيؽق ، آ٤ُخ ؽلٝس اُيؽق ، أُٞاك أُوبٝٓخ ُِيؽق . اُؼبّو

أُوًت ، اُطٞه ، أُؾٍِٞ اُغبٓل ، اُ٘ظبّ ، االريإ ، ر٣ٌٖٞ اَُجبئي ، اُق٤ِٜ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ  اُؾبك١ ػْو

 ، اال٣ٞرٌز٤ي .

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

ٓقطٜ االريإ اُؾواه١ ُ٘ظبّ ص٘بئ٢ ربّ اإلماثخ ك٢ اُؾبُخ اَُبئِخ ٝاُِٖجخ ، ٓقطٜ االريإ  اُضب٢ٗ ػْو

اُؾواه١ ُ٘ظبّ ص٘بئ٢ ربّ اإلماثخ ك٢ اُؾبُخ اَُبئِخ ٝػل٣ْ اإلماثخ ك٢ اُؾبُخ اُِٖجخ ) 

 اال٣ٞر٤ٌز٤ي ( .

ُ٘ظبّ ص٘بئ٢ ربّ اإلماثخ ك٢ اُؾبُخ اَُبئِخ ٝٓؾلٝك اإلماثخ ك٢ اُؾبُخ ٓقطٜ االريإ اُؾواه١  اُضبُش ػْو

 اُِٖجخ .
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ٓقطٜ االريإ اُؾواه١ ُ٘ظبّ ص٘بئ٢ ربّ اإلماثخ ك٢ اُؾبُخ اَُبئِخ ٣ٌٕٝٞ ٓوًت ٤ٔ٤ًب١ٝ  اُواثغ ػْو

 ػ٘ل االٗغٔبك .

ُ٘ظبّ ؽل٣ل / اٌُوثٕٞ ، أْٛ اُؾل٣ل ، مٝثبٕ اٌُوثٕٞ ك٢ اُؾل٣ل ، ٓقطٜ االريإ اُؾواه١  اُقبٌٓ ػْو

 اُزلبػالد اُز٢ ٣زٜٚٔ٘ب أُقطٜ .

 رٌِٔخ ٓقطٜ االريإ اُؾواه١ ُ٘ظبّ ؽل٣ل / اٌُوثٕٞ . اَُبكً ػْو

 ر٣ٌٖٞ االٍٝز٘ب٣ذ ، آ٤ُخ رؾ٣َٞ اُجوال٣ذ ا٠ُ اٍٝز٘ب٣ذ . اَُبثغ ػْو

 .رؾٞالد االٍٝز٘ب٣ذ ثضجٞد كهعخ ٝاُزؾٞالد ثبُزجو٣ل أَُزٔو  اُضبٖٓ ػْو 

 أُؼبٓالد اُؾواه٣خ ) اُزِل٣ٖ ، أُؼبكُخ ، اُزو٤َ٤خ ( اُزبٍغ ػْو 

رٌِٔخ أُؼبٓالد اُؾواه٣خ ) اُزو٤َ٤خ ٝأُواعؼخ ( أُؼبٓالد اُؾواه٣خ كٕٝ اُٖلو٣خ ،  اُؼْوٕٝ 

 اُزؼز٤ن .

 اُزنٝح ، ا٤َُ٘لح .اُزو٤َخ اَُطؾ٤خ ) اٌُوث٘خ ثؤٗٞاػٜب ٝأُؼبٓالد اُؾواه٣خ اُز٢ رزجؼٜب (  اُؾبك١ ٝاُؼْوٕٝ 

 اُِٖت اَُجبئ٢ٌ ، رؤص٤و ػ٘بٕو اَُجي ػ٠ِ فٞآ اُِٖت . اُضب٢ٗ ٝاُؼْوٕٝ 

 اُِٖت أُوبّٝ ُِٖلأ ، ِٕت اُؼلك . اُضبُش ٝاُؼْوٕٝ 

 اٗزبط ؽل٣ل اُيٛو ٝٓؼبٓالرٚ اُؾواه٣خ . اُواثغ ٝاُؼْوٕٝ 

 رٌِٔخ اٗزبط ؽل٣ل اُيٛو ٝاْٛ أٗٞاػٚ . اُقبٌٓ ٝاُؼْوٕٝ 

رؼو٣ق اُزآًَ ، اُزٌب٤ُق االهزٖبك٣خ أُجبّوح ٝؿ٤و أُجبّوح ُِزآًَ ، ٓظبٛو اُزآًَ ، آ٤ُخ  اَُبكً ٝاُؼْوٕٝ

 ؽلٝس اُزآًَ .

 اَُِج٤خ ، هبٕٗٞ كبهكا١ اُزآًَ اُؼبّ ، اُزآًَ اٌُِلب٢ٗ ، اُزآًَ اٌُٜل٢ .  اَُبثغ ٝاُؼْوٕٝ 

االفز٤به١ ،اُزآًَ ٓبث٤ٖ اُجِٞهاد ، اُزآًَ أُٖبؽت  اُزآًَ أُٖبؽت ُِزوثخ ، اُزآًَ اُضبٖٓ ٝاُؼْوٕٝ 

 ُإلعٜبك .

 االفز٤به األٓضَ ُِٔبكح ، رِط٤ق أُؾ٤ٜ ، اُز٤ْٖٔ ٝاُزْـ٤َ . اُزبٍغ ٝاُؼْوٕٝ 

 . ٛوم اُٞهب٣خ ٖٓ اُزآًَ اُضالصٕٞ

 أُلوكاد اُؼ٤ِٔخ 

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

أُوبٝٓخ ، ٓقزجو أُؼبُغبد اُؾواه٣خ ، ٓقزجو اُلؾٔ رؼو٣ق ثٔقزجو أُؼبكٕ )ٓقزجو  األٍٝ

 أُغٜو١ ٝرؾ٤ٚو اُؼ٤٘بد ، ٓقزجو اُز٣ٖٞو (

رغوثخ اُْل اُج٤َٜ ، ٓ٘ؾ٢٘ االٍزطبُخ ، ٓ٘ؾ٢٘ االعٜبك ٝاالٗلؼبٍ ، اُز٤ٌَْ أُوٕ ٝاُِلٕ ،  اُضب٢ٗ

االٍزطبُخ اَُ٘ج٤خ ، اُ٘وٖبٕ ك٢ َٓبؽخ  (U.T.S)ٓؼبَٓ أُوٝٗخ ، اه٠ٖ ٓوبٝٓخ ّل 

 أُوطغ .

رغوثخ اُٚـٜ ، ٓ٘ؾ٢٘ اُؾَٔ ، االٍزطبُخ ، ٓ٘ؾ٢٘ االعٜبك ، االٗلؼبٍ ، ػالهخ اُطٍٞ  اُضبُش 

 ثَٔبؽخ أُوطغ ، اُؼٞآَ أُئصوح ػ٠ِ رغوثخ اُٚـٜ .
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 افزجبه اُٖالكح ، ٛو٣وخ ثو٤َٗ . اُواثغ 

 ك٤ٌوى . افزجبه اُٖالكح ، ٛو٣وخ اُقبٌٓ 

 .   -  B  -افزجبه اُٖالكح ، ٛو٣وخ  ه٣ًَٞٝ  اَُبكً

 .  -  C  -افزجبه اُٖالكح ، ٛو٣وخ  ه٣ًَٞٝ  اَُبثغ

 افزجبه اٌُالٍ . اُضبٖٓ

 افزجبه اُيؽق . اُزبٍغ

 ّبهث٢(. –افزجبه اُٖلٓبد ) أ٣يٝك  اُؼبّو

 رؾ٤ٚو اُؼ٤٘بد ُِلؾٔ أُغٜو١ ) اُز٘ؼ٤ْ ، اُٖوَ ، األظٜبه ، اُلؾٔ رؾذ أُغٜو(  اُؾبك١ ػْو

أْٗبء ٓ٘ؾ٢٘ اُزَبثي ) االريإ اُؾواه١(َُج٤ٌخ ص٘بئ٤خ ربٓخ االماثخ ك٢ اُؾبُخ اُِٖجخ  اُضب٢ٗ ػْو

 ٝاُؾبُخ اَُبئِخ .

خ اَُبئِخ ٝػل٣ٔخ اإلماثخ ك٢ اُؾبُخ أْٗبء ٓ٘ؾ٢٘ االريإ َُج٤ٌخ ص٘بئ٤خ ربٓخ اإلماثخ ك٢ اُؾبُ اُضبُش ػْو

 اُِٖجخ .

أْٗبء ٓ٘ؾ٢٘ االريإ َُج٤ٌخ ربٓخ اإلماثخ ك٢ اُؾبُخ اَُبئِخ ٝٓؾلٝكح اإلماثخ ك٢ اُؾبُخ  اُواثغ ػْو

 اُِٖجخ .

أْٗبء ٓ٘ؾ٢٘ االريإ َُج٤ٌخ  ربٓخ اإلماثخ ك٢ اُؾبُخ اَُبئِخ ٝرٌٕٞ ٓوًت ٤ٔ٤ًبئ٢ ػ٘ل  اُقبٌٓ ػْو

 االٗغٔبك .

 رفبطُم انًفطزاد األؼجىع

انؽبزغ 

 ػشط

فحض أَىاع يرزهفخ يٍ انؽجبئك , انًحبنُم اندبيسح , انرهُظ انًُكبَُكٍ , انًطكت 

 انكًُُبئٍ رحذ انًدهط .

انؽبثغ 

 ػشط

فحض ػُُبد يٍ انظهت انكطثىضٍَ غُط  يؼبيم حطاضَب رحذ انًدهط وحؽبة َؽجخ 

 انكطثىٌ .

 حسَس انعهط نًرزهف انزطاكت ) األثُض , انطيبزٌ , انكطوٌ ( .فحض ػُُبد يٍ  انثبيٍ ػشط 

انزبؼغ 

 ػشط 

أخطاء ػًهُخ االؼزؼبزح وإػبزح انزجهىض وفحظهب يدهطَب ويقبضَخ شنك يغ انفحض قجم 

 ػًهُخ االؼزؼبزح وإػبزح انزجهىض .

 رقؽُخ انظهت انكطثىٍَ ويقبضَخ انزطكُت وانرىاص قجم انزقؽُخ . انؼشطوٌ 

 انحبزٌ

 وانؼشطوٌ 

 يطاخؼخ انظهت انكطثىٍَ وقُبغ انظالزح قجم وثؼس انًطاخؼخ .

انثبٍَ 

 وانؼشطوٌ 

أخطاء ػًهُخ انزقؽُخ فٍ أوؼبط  رجطَس يرزهفخ ويقبضَخ انظالزح وانرىاص انًدهطَخ 

 نهؼُُبد انًرزهفخ . 
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   المصــــــــــــــادر
 

 

1-Engineering   Metallurgy ( part 1) 

    Higgins ( Capright   1973  R.A.H) 

2- Metallurgy  for  Engineering – Rollason   

     (Third Eddi 1961) 

3- Engineering  physical  Metallurgy   

     Prof  Y. Lnthin 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

انثبنث 

 وانؼشطوٌ 

 أخطاء اذزجبض خىيٍُ نقُبغ قبثهُخ انزظهُس .

انطاثغ 

 وانؼشطوٌ 

 أخطاء انزقؽُخ انؽطحُخ ثبؼزرساو انكطثُخ انظهجخ .

انربيػ 

 وانؼشطوٌ 

 فحض ػُُبد يرزهفخ يٍ انظهت انؽجبئكٍ انظهت انًقبوو نهظسأ رحذ انًدهط .

انؽبزغ 

 وانؼشطوٌ

 فحض ػُُبد يرزهفخ يٍ انُحبغ وانجطاص رحذ انًدهط . 

انؽبثغ 

 وانؼشطوٌ 

 يرزهفخ يٍ األنًُُىو .انفحض انًدهطٌ نؼُُبد 

انثبيٍ 

 وانؼشطوٌ 

 أخطاء ردطثخ انزآكم انكًُُبوٌ , أَشبء ذهُخ رآكم ثؽُطخ .

انزبؼغ 

 وانؼشطوٌ 

 أخطاء ردطثخ انحًبَخ يٍ انزآكم ثططَقخ انحًبَخ انكبثىزَخ . 

 أخطاء ردطثخ انحًبَخ يٍ انزآكم ثططَقخ انحًبَخ االَىزَخ .  انثالثىٌ
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 ًَىشج وطف انًقطض

 

 وطف انًقطض

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .121

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .122

 ثُبئٍ وثالثٍ االثؼبزAUTOCAD(2رطجُقبد انحبؼىة) اؼى / ضيع انًقطض .123

 يحبضطاد َظطٌ +ػًهٍ أشكبل انحضىض انًزبحخ .124

 انثبَُخ /ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .125

 ػًه2ٍؼبػه َظطٌ +1 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .126

 2118-2-1رحسَث فٍ  21/11/2116 ربضَد إػساز هصا انىطف  .127

 أهساف انًقطض .128

 

قطبي(والرسم باستخدام اوتوكاد -نسبي-اساليب ادخال االحداثيات بالطرق المختلفة)مطلقتعليم وتدريب الطالب على 
 في فضاء ثنائي وثالثي االبعاد

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .57
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 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 اُوطج٤خ-اَُ٘ج٤خ-اكفبٍ اُج٤بٗبد ثبُطوم أُطِوخ-0أ

 َٓبػلرٚ ػ٠ِ اُوٍْ ثلهخ ٓغ آٌب٤ٗخ افز٤به ٝههخ اُوٍْ-2أ

 DRAWرؼِْ ٝكْٜ ٤ًل٤خ اُوٍْ ثبٝآو اُوٍْ أُقزِلخ هبئٔخ -3أ
 MODIFYرؼِْ ٝكْٜ ٤ًل٤خ اُزؼل٣َ ثبٝآو اُز٘و٤ؼ أُقزِلخ هبئٔخ -4أ
 رؼِْ ٝكْٜ ٤ًل٤خ اُوٍْ ثبٍزقلاّ كٚبء صالص٢ االثؼبك-5أ

 

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ٜٓبهح رؼِْ ٤ًل٤خ ٙجٜ االثؼبك ٝهٍْ َٓزو٤ٔبد ثٌَ اٗٞاػٜب– 0ة

 LIMITSٜٓبهح ٙجٜ ؽلٝك اُْبّخ ػٖ ٛو٣ن ا٣ؼبى -2ة
 DRAWٜٓبهح ٙجٜ ٝرؼِْ هٍْ ًبكخ ا٣ؼبىاد هبئٔخ -3ة

 ٜٓبهح اروبٕ اُوٍْ ػ٠ِ اُْبّخ ثلٍ اُجٞهك-4ة

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 +أُؾبٙواد اُؼ٤ِٔخأُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 اَُجٞهحاّ لاٍزق  -2 -
 اٍزقلاّ اُْبّخ اُن٤ًخ -3 -
 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 ؽَ ٝاعجبد ٤ٓٞ٣خ ٝرو٤٤ٜٔباالٓزؾبٗبد اُ٘ظو٣خ+االٓزؾبٗبد أُلبعئخ+االٓزؾبٗبد اُؼ٤ِٔخ +

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 اػطبء رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ ث٤َٜ ٝٓزٍٜٞ ُض٘بئ٢ االثؼبك -
 اػطبء رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ ٓزولّ ُض٘بئ٢ االثؼبك -
 ٝٓزولّ ُضالص٢ االثؼبكاػطبء رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ ث٤َٜ ٝٓزٍٜٞ  -
 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 آزالى فجوح ك٢ اٍزقلاّ اُؾبٍٞة َٓزوجالٜٓبهح -0ط

اْٗبء اُوٍّٞ أُقزِلخ ػ٠ِ ث٤ئخ اٝرًٞبك َٓزوجال)ػ٠ِ أَُزٟٞ اُْق٢ٖ  آزالى فجوحٜٓبهح  -2ط

 ٝاُٞظ٤ل٢(

 -3ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .59

 المادة المطبوعة وغيرىامحاضرات مدرسة  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

 المواقع العلمية االلكترونيةكتب مساعدة من  ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 GIS-CAD-GPSمجلة 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 علمية مصادر-1
 مواقع الكترونية -2

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 دورات التعليم المستمر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث٤٘خ أُووه .58

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

رؼِْ اُطبُت ػ٠ِ  ص٘بئ٢ االثؼبك 0-05

كْٜ ٤ًل٤خ اٍزقلاّ 

 ا٣ؼبىاد اُوٍْ

ٍجٞهح  اٍْ اُٞؽلح ٓوكن

+ٓؾبٙواد 

 ٗظو٣خ ٝػ٤ِٔخ

االٓزؾبٗبد 

 اُ٘ظو٣خ

 ٝأُلبعئخ رٔبه٣ٖ ػ٤ِٔخ  ٝاُزؼل٣َ ًبكخ  

 ٝاُٞاعجبد DATA SHOW   صالص٢ االثؼبك 06-31

ا٤ٓٞ٤ُخ 

 ٝرٖؾ٤ؾٜب
 آزؾبٗبد ػ٤ِٔخ ّبّخ م٤ًخ    
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Ministry of Higher Education and Scientific Research  

Al-Furat Al-Awsat Technical University 

Technical institute of babylon 

Specializations / Technology 

Department of Mechanical Techniques / Production Branch 

 

Weekly hours 

2St Year 

Subject 
Name 

Computer 
Application 

 

Total Practical Theoretical 

3 1 2 
 

Objective: 

 : the student using the engineering drawing program (AutoCAD 

2D & 3D) with applications in the field of specialization. 
Theoretical and practical topic  

Week No. Subject topic 

1 Introduction to AutoCAD Program  

Screen settings (Snap , Limit , Grid , Pan ,Zoom ,….)  

2,3,4 Draw Menu  

5,6 Modify Menu 

7 Object Snap Menu 

8 Layers   

9 Dimension  Menu 

10 , Hatching  Text 

11 Stored and import files from other programs and export. 

12 Create(Blocks), import parts from other programs such as: an 

equal division of spaces (Divide), the distribution of elements 

along the path (Measure). 

13-14 Drawing applications on the computer by Industry Section. 

15 Printing and reproduction, and take out the files on the plotter 

printer. 

16 The principles of drawing the three dimensions(3D). 
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 ًَىشج وطف انًقطض

 وطف انًقطض

 

 ٍُ/ثبثمانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .129

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .131

 (2يؼبيم) اؼى / ضيع انًقطض .131

 وضؾ أشكبل انحضىض انًزبحخ .132

 ؼُىٌ رقُُى يؽزًط انفظم / انؽُخ .133

  )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .134

 2118-2-1رحسَث فٍ 2116-11-21 ربضَد إػساز هصا انىطف  .135

 أهساف انًقطض .136

 

 

17-20 Surface Menu 

21-23 Solid Menu 

24-26 Applications on ( Slice – Revolve – Extrude ) 

27-28 Solid Editing Menu 

29-30 Drawing an applied example of the  specialization  of the 

department. 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .61
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 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 -0أ

 -2أ 

 -3أ
 -4أ

 -5أ 

 

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 – 0ة

  -2ة
  -3ة

 -4ة

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

-  

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

-  

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 -0ط

  -2ط

 -3ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .62

  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

  ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

وانزسضَت انًثبل يحضطاد انضُىف 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 

 الجدول االنموذجي للزيارة الميدانية
يكون جدول الزيارة الميدانية العادية معدا لمدة يومين أو ثالثة أيام .ويشمل اجتماعات معدة مسبقا تقع -اوال:

الجامعي في  مسؤولية االعداد لها وموائمة االنموذج مع الظروف على عاتق قسم ضمان الجودة واالداء
 مؤسسات التعليم العالي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 ٤ٛئخ اُزؼ٤ِْ اُزو٢٘ 

 اُزقٖٖبد / اُزٌُ٘ٞٞع٤خ

  اُوَْ / ا٤ٌُٔب٤ٗي                                         اُلوع / اإلٗزبط ) َٓزٔو (

 ث٤٘خ أُووه .60
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 اٍْ أُبكح

 

 (2ٓؼبَٓ)

 

 اَُ٘خ اُلها٤ٍخ

 

 اُضب٤ٗخ 

 اَُبػبد األٍجٞػ٤خ

 أُغٔٞع ػ٢ِٔ ٗظو١

 

  

 

8 

 

8 

ٛلف أُبكح : اًزَبة أُٜبهح ا٤ُل٣ٝخ ُز٘ل٤ن ػ٤ِٔبد اُزْـ٤َ ٝاُز٤ٖ٘غ ثبٍزقلاّ ٓقزِق 

اُؼلك ا٤ُل٣ٝخ ٝأكٝاد اُو٤بً ٝأُولهح ػ٠ِ اُؼَٔ ٝرْـ٤َ ٌٓبئٖ اُزْـ٤َ ثبألٍِٞة اُزْـ٤َ 

  ثبألٍِٞة اإلٗزبع٢ األٓضَ .

 أُلوكاد اُؼ٤ِٔخ 

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

 

 

 

 

 األٍٝ

 أؼجىع ( 5انزفطَع ) -1

 ٓبً٘خ اُزلو٣ي االكو٤خ ، اُوئ٤َ٤خ اُغبٓؼخ . -1

ّوػ أعياء أُبً٘خ ٝٝظ٤لخ ًَ ٜٓ٘ب ، رْـ٤َ أٌُبئٖ ٝافز٤به اَُوػبد ٝاُزـن٣بد ، 

هإًٝ اُزو٤َْ ، االكٝاد ٝاألعٜيح أُِؾوخ ثبٌُٔبئٖ ٝاٍزقلآبرٜب ٝٛوم رضج٤زٜب ، 

أُ٘بًٖ ، ا٤٘٤ُٖخ اُلٝاهح ، هإًٝ اُزلو٣ي اُغبٓؼخ ، هاً ػَٔ اُغو٣لح أَُ٘٘خ ، 

 هأً ػَٔ  أُغبه١ .

 ًزواد اُزلو٣ي :  -2

أٗٞاػٜب ) رلو٣ي اٍطٞا٢ٗ األٍطؼ ،رلو٣ي اًزبف ، ًزواد ػَٔ أُغبه١ ،ًزواد رلز٤ؼ 

 لاف٢ِ أٝ اُطوك٤خ (اُزوًٝ،ًزواد اُز٤ٌَْ اُقبٕخ االٍطٞا٤ٗخ ماد اُضوت اُ

 أٍزؼٔبالد اٌُزواد،ٛوم رضج٤زٜب ،رضج٤ذ أُْـٞالد

 رلو٣ي االٍطؼ أَُز٣ٞخ :  -3

افز٤بهٝرو٤ًت اٌُزو أُ٘بٍت ،ظجٜ ٍوػبد اُوطغ ٝاُزـن٣خ ، ٤ًل٤خ رضج٤ذ أُْـٞالد 

،رزبثغ ػ٤ِٔبد اُزْـ٤َ ، أعياء ػ٤ِٔبد اُزلو٣ي الٍزؼلاٍ ٍطٞػ َٓز٣ٞخ ٝٓبئِخ 

 غٔٞػخ ٖٓ أُغبه١ أُقزِلخ  ٝٓزوبثِخ ٝػَٔ ٓ

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

 :هإًٝ اُزو٤َْ ٝأٍزقلآبرٜب -1 اُضب٢ٗ

عٜبى اُزو٤َْ ٝٛو٣وخ اٍزقلآٚ ، اُزو٤َْ اُج٤َٜ ، اُزو٤َْ ثبٍزقلاّ كٝائو اُضوٞة ، اُزو٤َْ 

،رو٤َْ اُزلبٝر٢ ، روب٤ٍْ اُيٝا٣ب ، ػَٔ رٔبه٣ٖ ػ٠ِ اٗٞاع اُزوب٤ٍْ أُقزِلخ )رو٤َْ اعياء 

 ىٝا٣ب (.

رلو٣ي اُزوًٝ أَُزو٤ٔخ ػ٠ِ أُبً٘بد اُؼبٓخ ٝاُغوائل أَُ٘٘خ اُؼلُخ اُوٞا٤ٖٗ  -2

اُقبٕخ ثوطغ اُزوًٝ اٌُزواد أَُزقلٓخ ، رغ٤ٜياد اُقلٓبد ، ٝاػلاك ػ٤ِٔبد 

اُزغ٤ٜي ٝاُزْـ٤َ اعياء ػ٤ِٔبد اُزلو٣ي ، ٓواعؼخ االثؼبك اُٜ٘بئ٤خ ، رله٣ت ػ٠ِ 

 ٣لح َٓ٘٘خ ػلُخ . رلو٣ي هًٞ ػلٍ ٝعو
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 رلو٣ي اُزوًٝ أُقو٤ٛٝخ ػ٠ِ أُبً٘بد اُؼبٓخ :  -1 اُضبُش 

 ) ٗلٌ ٜٓ٘بط رلو٣ي اُزوًٝ اُؼلُخ ( 

 رلو٣ي اُزوًٝ اُؾِي٤ٗٝخ ٝاُغوائل أَُ٘٘خ أُبئِخ ػ٠ِ أُبً٘بد اُؼبّ : -2

 ) ٗلٌ ٜٓ٘بط رلو٣ي اُزوًٝ اُؼلُخ ( 

 رلو٣ي أُْـٞالد ثزوب٤ٍْ اُيٝا٣ب -1 اُواثغ 

 رلو٣ي أُغبه١ اُلاف٤ِخ . -2

رلو٣ي أُ٘ؾ٤٘بد ، ّوػ اُوٞا٤ٖٗ اُؼبٓخ ثٌَ ػ٤ِٔخ ، فطٞاد ر٘ل٤نٛب ، اػلاك  -3

اُقبٓبد اال٤ُٝخ ، افز٤به اٌُزواد افز٤به ٓؼلالد اُزْـ٤َ ، اعواء ػ٤ِٔبد 

 اُزلو٣ي ، ٓواعؼخ اثؼبك أُْـٞالد .

 ٤ٕبٗخ ٓبً٘خ اُزلو٣ي : اُقبٌٓ 

 ا٤ُْبم .رل٤ٌي ٝرو٤ًت ػٔٞك  -1

 كزؼ ٓ٘ٚلح أُبً٘خ ٤ٕٝبٗزٜب ٝرو٤ًجٜب . -2

كزؼ ٕ٘لٝم ٍوػبد اُوطغ اُوئ٤َ٤خ ٝاُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ رـ٤٤و اَُوع ٝاػبكح  -3

 رو٤ًجٚ .

 كزؼ ٕ٘لٝم ٍوػبد اُزـن٣خ ٝاُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ رـ٤٤وٛب ٝاػبكح رو٤ًجٚ . -4

٤خ اعواء ػ٤ِٔبد رـ٤٤و اَُوػبد ٖٓ فالٍ ا٤َُٞه ٝاُجٌواد ٝاُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل -5

 رؾ٣ِٜٞب ٝػ٤ِٔخ ّلٛب .

 اُزؼوف ػ٠ِ كٝائو ا٤َُطوح اٌُٜوثبئ٤خ اُقبٕخ ثزْـ٤َ ٓبً٘خ اُزلو٣ي . -6

 

 

 

 

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

 

 

 

 

 االٍٝ

 اؼجىع ( 5انزدهُد )  -2

 ٓبً٘بد اُزغ٤ِـ :  -1

 ) اٍطٞا٢ٗ كاف٢ِ ٝفبهع٢ ، رغ٤ِـ الٓوًي١ ، رغ٤ِـ ٍطؾ٢ ، ٍٖ اُؼلك ( 

 اؽغبه اُزغ٤ِـ :  -2

اٌّبُٜب ، اٗٞاػٜب ، ٓٞإلبرٜب ، اٍزؼٔبٍ ًَ ٜٓ٘ب ، اػلاك اؽغبه اُزغ٤ِـ ُِزْـ٤َ )ٙجٜ 

 االريإ ، ر٣َٞخ االؽغبه (.

 ٓبً٘بد اُزغ٤ِـ اَُطؾ٢ : -3

ّوػ اعياء أُبً٘خ ٝٝظ٤لخ ًَ ٜٓ٘ب ، ٛو٣وخ اُزْـ٤َ ٝٙجٜ أُْٞاه ، ٍوػخ اُزـن٣خ 

 َ اُزجو٣ل ٝاٗٞاػٚ . ٝاُزطؼ٤ْ ، ٛوم رضج٤ذ أُْـٞالد ، اٍزقلاّ ٍٞائ

 اُزله٣ت ػ٠ِ رغ٤ِـ األٍطؼ  أَُز٣ٞخ ٝأُزٞاى٣خ ٝأُزؼبٓلح ٝأُبئِخ . -4

 رغ٤ِـ أُغبه١ : اُزله٣ت ػ٠ِ رغ٤ِـ أُغبه١ أُقزِلخ ، ٝأُغبه١ أَُزل٣وح . -5
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 اُضب٢ٗ

 اُزغ٤ِـ االٍطٞا٢ٗ :-1

افزجبه اُؾغو اعياء أُبً٘خ ٝٛو٣وخ رْـ٤ِٜب ٝٙجٜ ٍوػبد اُزْـ٤َ ٝٓؼلالرٚ ، 

 أُ٘بٍت ُِْـِخ ، رضج٤ذ أُْـٞالد ، اٍزقلاّ ٍٞائَ اُزجو٣ل ٝاكٝاد اُو٤بً .

 رٔبه٣ٖ ػ٠ِ ػ٤ِٔبد رغ٤ِـ اٍطٞا٢ٗ فبهع٢ ٝكاف٢ِ . -2

 اُزغ٤ِـ اُالٓوًي١ ٝرغ٤ِـ اٌُوٌٗبد . -1 اُضبُش 

 ػ٤ِٔبد رغ٤ِـ ٓز٘ٞػخ ثبٍزقلاّ ػ٤ِٔبد اُزغ٤ِـ اَُبثوخ ، اُزله٣ت ػ٤ِٜب .-2

 

 

 اُواثغ 

 ٓبً٘خ ٍٖ اُؼلك :

رْـ٤َ ٌٓبئٖ ٍٖ اُؼلك ٤ًٝل٤خ اُزؼبَٓ ٓؼٜب ٝافز٤به أُبً٘خ أُ٘بٍجخ َُٖ االكاح  -1

 أُؼ٤٘٤خ .

 ٤ًل٤خ رضج٤ذ اكاح اُوطغ ػ٠ِ أُبً٘خ ٝرؾل٣ل اُيٝا٣ب أُطِٞثخ ُِؾل اُوبٛغ . -2

بئ٤خ اعواء ػ٤ِٔبد اَُٖ ُ٘ٔبمط ٖٓ ػلك اُوطغ ) اكاح هطغ اؽبك٣خ اُؾل اُوبٛغ ص٘ -3

 اُؾل اُوبٛغ ، ٓزؼلكح اُؾلٝك . 

 

 اُقبٌٓ 

 ٤ٕبٗخ ٌٓبئٖ اُزغ٤ِـ ) ٓبً٘خ اُزغ٤ِـ االٍطٞا٢ٗ اُؼبٓخ اُلاف٢ِ ٝاُقبهع٢ (

 ٤ًل٤خ رجل٣َ ٍبئَ اُزجو٣ل ٝرؾل٣ل أَُزٟٞ أُطِٞة . -1

 رؾل٣ل آبًٖ اُزي٤٣ذ ٝاُزْؾ٤ْ ُِٔبً٘خ ٝٗٞع اُي٣ذ ٝاُْؾْ أُ٘بٍج٤ٖ . -2

 ٤ٍٞه ٗوَ اَُوػبد اُلٝاه٤ٗخ ُِؾغو ُِْٝٔـُٞخ .اعواء ػ٤ِٔخ رجل٣َ  -3

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

 

 

 

 االٍٝ

 اؼجىع ( 5انقشظ ) -3

 أُوبّٜ اُ٘طبؽخ ٝاُوا٤ٍخ : -1

اُلوم ث٤ٖ اٍزقلاّ ًَ ٜٓ٘ب ، اعياء أُبً٘خ ٝٛو٣وخ اُؼَٔ ، أُْـٞالد ٝاالٍطؼ 

أٌُٖٔ رْـ٤ِٜب ػ٠ِ ًَ ٜٓ٘ب االهالّ أَُزقلٓخ ، ٛوم رضج٤زٜب ٍوػبد اُوطغ ٝاُزـن٣خ 

 ٝٓؼلالد اُزطؼ٤ْ ٝافز٤به ًَ ٜٓ٘ب . 

 رٔبه٣ٖ ُوْٜ ٍطٞػ ػلُخ ٝٓبئِخ ثيٝا٣ب ٓقزِلخ . -2

 ٤ِخ ٝفبهع٤خ ٓقزِلخ االٌّبٍ .رٔبه٣ٖ ُؼَٔ ٓغبه١ كاف -3

 ثِٞى ، هٞاػل ٓضبهت . Vرٔبه٣ٖ ُوْٜ اٍطؼ ْٝٓـٞالد ًبِٓخ اعياء ٓ٘بًٖ ، اُضب٢ٗ

رله٣جبد ػ٠ِ هْٜ االهٞاً، ػَٔ أُغبه١ ػ٠ِ أُْـٞالد اُلائو٣خ ثبٍزقلاّ اعٜيح  اُضبُش

 اُزو٤َْ ػ٠ِ أُوبّٜ .

 رٔبه٣ٖ هْٜ ٓز٘ٞػخ . اُواثغ 

 

 اُقبٌٓ 

 ٓبً٘خ اُوْٜ اُ٘طبؽخ :٤ٕبٗخ 

 ٤ٕبٗخ ٓبً٘خ اُوْٜ اُؼوثخ. -1

كزؼ اُزَٔبػ ٝاعياء ٤ٕبٗخ العياء ا٤َُطوح ػ٠ِ ٍٛٞ اُْٞٛ ًٝنُي رـ٤٤و ٓٞهغ  -2

 اُْٞٛ . 

 اعياء ػ٤ِٔبد اُزي٤٣ذ ٝاُزْؾ٤ْ أُقزِلخ ٝكزؼ ٓٚقخ اُي٣ذ .   -3
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 االٍٝ
 أؼجىع ( 5انرطاطخ )-4

اُؼ٤٤٘خ اُوثبػ٤خ ٝٛوم رضج٤ذ أُْـٞالد اُقواٛخ اُالٓوًي٣خ ٝاُقواٛخ ثبٍزقلاّ -1

 اُقبٕخ .

 رٔبه٣ٖ ػ٠ِ ْٓـٞالد الٓوًي٣خ ٓز٘ٞػخ .. -2

 

 اُضب٢ٗ

 فواٛخ اُلٝهاٗبد اُقبهع٤خ ٝاُلاف٤ِخ ٝفواٛخ اُز٤ٌَْ.-1

 رٔبه٣ٖ ُؼ٤ِٔبد فواٛخ ٓز٘ٞػخ ٓغ أٍزقلاّ اهالّ اُز٤ٌَْ .-2

 

 اُضبُش

 أُقبهٛ اُجوع٤خ :

 كٌوح ػبٓخ ػٖ أُقبهٛ اُجوع٤خ ٝاٍزقلاّ علاٍٝ اَُوػبد ٝاُزـن٣خ .  -1

 رزبثغ ػ٤ِٔبد رْـ٤َ أُ٘زغبد أُقزِلخ ٝاػلاك رزبثغ ػ٤ِٔبرٜب .  -2

 

 اُواثغ

 االهالّ ٝاُؼلك أَُزقلٓخ ٝٛو٣وخ ٙجطٜب ٝاُزغ٤ٜي ُؼَٔ ْٓـٞالد ٓز٘ٞػخ .-1

 ٤ًل٤خ اػلاك فوائٜ رزجبع اُؼ٤ِٔبد .-2

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

 

 اُقبٌٓ

 ٤ٕبٗخ أُقوٛخ :

 اعواء ػ٤ِٔبد رل٤ٌي ُِؼ٤٘بد اُضالص٤خ ٝاُوثبػ٤خ ٤ٕٝبٗزٜب .-1

 رل٤٤ٌي اُـواة أُزؾوى ٝاعواء ٤ٕبٗخ .-2

 رل٤ٌي اُوأٍخ اُٖـوٟ ٝاٌُجوٟ ٝاعواء ٤ٕبٗزٜب . -3

 ٤ٕبٗخ ٕ٘لٝم ٍوػبد اُوطغ اُو٣ئ٤َخ ٝؽَبة ٍوػخ اُزـن٣خ .  -4

 

 االٍٝ
 G-Codeانًكبئٍ انًجطيدخ ثبؼزرساو -5

،  CNC، اُلوٝهبد ث٤ٖ أٌُبئٖ اُؼبك٣خ ٌٝٓبئٖ  CNCٗجنح ربه٣ق٤خ ػٖ ٌٓبئٖ -1

 ٓواؽَ ػَٔ ػ٠ِ أٌُبئٖ أُجوٓغخ .

رؼو٣ق اعياء أُبً٘خ ، ٓؾبٝه اُؾوًخ ، ُٞؽخ اُزؾٌْ ، رؼو٣ق ٝرْـ٤َ أُبً٘خ -2

 ػ٤ِٔب ً . 

 

 

 

 اُضب٢ٗ 

اُجوٗبٓظ ، ٤ًل٤خ ثوٓغخ ٌٓبئٖ اُزلو٣ي ، اُلٝاٍ أَُزقلٓخ ك٢ اُجوٗبٓظ ، ٤ٌِ٤ٛخ  -1

 أٌُبئٖ أُجوٓغخ ، ٗوطخ ٕلو أُبً٘خ ، كٝاٍ َٓز٣ٞبد اُؾوًخ .

(G17,G18, G19)     كٝاٍ اؽلاص٤بد اُؾوًخ(G90 , G91) . 

ثبٍزقلاّ ثوآظ ٓؾبًبح ، ٤ًل٤خ اٍزقلاّ اُجوٗبٓظ،  ( Simulation)ػَٔ ٓؾبًبح  -2

 ا٣ؼبىاد اُجوٗبٓظ .

، ر٘ل٤ن ؽوًبد ػٖ ٛو٣ن  ISO9001ؽَت ٗظبّ  CNCُٞؽخ اُزؾٌْ ُِٔبً٘خ  -3

عٜبى اُزؾٌْ ا٤ُل١ٝ ، رٖل٤و أُبً٘خ ، رٖل٤و أُبً٘خ أُضِضخ، رٖل٤و هطؼخ اُؼَٔ 

 ، ٛوم رضج٤ذ هطؼخ اُؼَٔ .

 

 

 

 اُضبُش

 ،كٝاٍ فيٕ ٗوبٛ ٕلو اُوطؼخ ) اُ٘وبٛ أُوعؼ٤خ( (G1,G2)كٝاٍ اُؾوًخ اُقط٤خ  -1

(51,G52,G53,G54,G55,G56,G57,G58,G59)  اُلٝاٍ أَُبػلح،F,M,S,T  

ر٘ل٤ن ثوٗبٓظ  رلو٣ي ٝع٢ٜ ثبٍزقلاّ اال٣ؼبىاد اػالٙ ٝرطج٤وٚ ػ٠ِ اُؾبٍجخ  -2

 ثبٍزقلاّ ثوآظ ٓؾبًبح ٝر٘ل٤ن ػ٤ِٔب ً ػ٠ِ أُبً٘خ .

، كاُخ اُزٌواه ، كاُخ ر٣ٌٖٞ ٕٞهح ٓطبثوخ ثبرغبٙ  G2, G3كٝاٍ اُؾوًخ اُلٝاها٤ٗخ  -3

 . (Mirror)ٓؼبًٌ 
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 اُواثغ 

ػَٔ ثوٗبٓظ ُز٘ل٤ن هطغ كائو١ ) هثغ كئوح ، ٖٗق كائوح ، كائوح ًبِٓخ ( ٝرطج٤وٚ  -1

 ػ٠ِ اُؾبٍجخ ثبٍزقلاّ ثوآظ ٓؾبًبح ٝر٘ل٤نٙ ػ٤ِٔبً ػ٠ِ أُبً٘خ .

  G40,G41,G42,G43,G44كٝاٍ رؼ٣ٞ٘ ٖٗق اُوطو ) كٝاٍ أُؼب٣وح (  -2

ػَٔ ثوٗبٓظ ُز٘ل٤ن رٔو٤٘٣ٖ اؽلٛٔب ثبهى ٝاالفو ؽلو ٝرطج٤وٚ ػ٠ِ اُؾبٍجخ  -3

 ثبٍزقلاّ ثوآظ ٓؾبًبح ٝر٘ل٤نٙ ػ٠ِ أُبً٘خ ثبٍزقلاّ اُلٝاٍ اػالٙ .

 

 

 اُقبٌٓ 

رضو٤ت ػ٠ِ ٓواؽَ ، كاُخ اُلٝاٍ اُضبثزخ ، كاُخ اُزضو٤ت ٓوؽِخ ٝاؽلح ، كاُخ  -1

رْـ٤َ االٍ٘بٕ كاُخ ر٤ٍٞغ اُضوٞة كاُخ ؽِوخ اُزلوى ، كاُخ رْـ٤َ ّن ٢ُٞٛ ، 

 كاُخ رْـ٤َ اُؾلو اُلائو١ .

ثوآظ  ر٘ل٤ن ثوٗبٓظ ثبٍزقلاّ اُلٝاٍ اَُبثوخ ٝرطج٤وخ ػ٠ِ اُؾبٍجخ ثبٍزقلاّ -2

 ٓؾبًبح ٝر٘ل٤نٙ ػ٠ِ أُبً٘خ .

طغ ، كؾٔ ٓ٘طٞٓخ اُزي٤٣ذ ك٢ أُبً٘خ ٤ٕبٗخ أُبً٘خ ٤ًل٤خ رجل٣َ ػلح اُو -3

  ٝري٤٣ذ ػٔٞك اُلٝهإ ، كؾٔ ٓ٘ظٞٓخ اُزجو٣ل ٝرجل٣َ ٍبئَ اُزجو٣ل . 

 

 

 االٍٝ

 CAD-CAMيفطزاد وضشخ انًكبئٍ انًجطيدخ وانزٍ رؼًم ثُظبو -6

 رؼو٣ق اُطِجخ ػ٠ِ أٌُبئٖ أُجوٓغخ ِٝٓؾوبرٜب ٝاُجوآظ أُِؾوخ . -1

اُزؼوف ػ٠ِ اعياء ٓبً٘خ اُقواٛخ أُجوٓغخ . ٓلبر٤ؼ ُٞؽخ اُزؾٌْ ٝٝظ٤لخ ًَ ٜٓ٘ب -2

 ، ػلك اُوطغ ، ٓؾبٝه أُبً٘خ . 

ُز٤ْٖٔ ٓ٘زظ ٛ٘ل٢ٍ ٝر٘ل٤ن أُ٘زظ ػ٠ِ اُؾبٍجخ  CAD-CAMاٍزقلاّ ثوٗبٓظ -3

 .  Simulationثطو٣وخ أُؾبًبح 

 

 اُضب٢ٗ

 ٝ رؼو٣ق ػلح عل٣لح . اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ اٍزلاٍ اُؼلك اُزبُلخ ا

 CAD/CAMر٘ل٤ن ٓ٘زظ ٓزٌبَٓ ػ٠ِ أُبً٘خ اثزلاً ٖٓ ٓوؽِخ اُز٤ْٖٔ ػ٠ِ ثوٗبٓظ اُـ 

 ٓوٝهاً ثؼ٤ِٔخ أُؾبًبح ٝاٗزٜبءاً ثز٘ل٤ن أُ٘زظ ػ٠ِ أُبً٘خ .

 

 اُضبُش 

اُزؼوف ػ٠ِ اعياء ٓبً٘خ اُزلو٣ي أُجوٓغخ : ٓلبر٤ؼ ُٞؽخ اُزؾٌْ ٝٝظ٤لخ ًَ ٜٓ٘ب  -1

 ، ػلك اُوطغ ، ٓؾبٝه أُبً٘خ . 

ُز٤ْٖٔ ٓ٘زظ ٛ٘ل٢ٍ ٝر٘ل٤ن أُ٘زظ ػ٠ِ اُؾبٍجخ   CAD/CAM اٍزقلاّ ثوٗبٓظ  -2

 .  Simulationثطو٣وخ أُؾبًبح 

 

 اُواثغ

 رؼو٣ق ػلك عل٣لح . اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ اٍزجلاٍ اُؼلك اُزبُلخ اٝ -1

 ر٘ل٤ن ٓ٘زظ ٓزٌبَٓ ػ٠ِ أُبً٘خ اثزلاءاً ٖٓ ٓوؽِخ اُز٤ْٖٔ ػ٠ِ اُجوٗبٓظ  -2

CAD/CAM. ٓوٝهاً ثؼ٤ِٔخ أُؾبًبح ٝاٗزٜبء اً ثز٘ل٤ن أُ٘زظ ػ٠ِ أُبً٘خ 

 ر٘ل٤ن اُؼل٣ل ٖٓ اُزٔبه٣ٖ ػ٠ِ ٌٓبئٖ اُقواٛخ ٝاُزلو٣ي .  اُقبٌٓ
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 يالحظبد:

ُِطِجخ اُن٣ٖ ٣زْ هجُْٜٞ ثؼل ثلا٣خ اُؼبّ اُلها٢ٍ ٣زْ رؼ٣ٞ٘ ٓبكبرْٜ ٖٓ رٔبه٣ٖ ثبَُ٘جخ -1

ٝمُي فالٍ اُؼطِخ اُوث٤ؼ٤خ ؽٖو٣بً ٝثبٝآو اكاه٣خ ٖٓ اُوَْ اُؼ٢ِٔ ٓئّواً ك٤ٜب ربه٣ـ 

 ٓجبّورْٜ ك٢ أُؼٜل.

ثبَُ٘جخ ُِطِجخ اُن٣ٖ ٣وٍجٕٞ ثبهَ ٖٓ ٖٗق اُٞؽلاد ٣ؾن ُْٜ اُزؼ٣ٞ٘ ك٢ االٍجٞع -2

 ُن١ ٣َجن االٓزؾبٗبد اُ٘ظو٣خ ُٜ٘ب٣خ اُؼبّ ؽٖو٣بً.ا

ٓبكح أُؼبَٓ رو٤٤ْ َٓزٔو الٝعٞك ُلٝه صبٕ ك٤ٜب ٝثبُزب٢ُ كال اؽو٤خ ُالهَبّ اُؼ٤ِٔخ ٝال -3

ُٞؽلاد أُؼبَٓ ثبٕ رو٤ْ كٝهاد رؼ٤ٚ٣ٞخ ك٢ اُؼطِخ ا٤ُٖل٤خ فٞكبً ٖٓ اٗؾلاه أَُزٟٞ 

 اُؼ٢ِٔ ك٢ ٛنٙ أُبكح .

(   9اُؼ٢ِٔ ثـ٤بثبد اُطِجخ اٍجٞػ٤بً ُـوٗ اُزٌٖٔ ٖٓ ر٘ل٤ن أُبكح )  ٣زْ اثالؽ اُوَْ-4

٣ؼزجو اُطبُت هاٍجبً ك٢ ا١ ٓٞٙٞع اما رغبٝىد ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد االٓزؾب٤ٗخ ٝاُز٢ ر٘ٔ ) 

% (  ػْوح ٖٓ أُبئخ ٖٓ اَُبػبد أُووهح ُنُي أُٞٙٞع ثلٕٝ ػنه 10ؿ٤بثبرٚ )

ه ْٓوٝع ٣ووٙ ٓغٌِ ا٤ٌُِخ اٝ أُؼٜل ( %(  فٌٔ ػْو ٖٓ أُبئخ  ثؼن15ْٓوٝع اٝ )

. 

رز٠ُٞ االهَبّ اُؼ٤ِٔخ ٝٝؽلاد أُؼبَٓ رج٤ِؾ اُطِجخ ثٕٔٔٚٔٞ اُلوواد اػالٙ ٓ٘ن -5

 ثلا٣خ اُؼبّ اُلها٢ٍ .

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وطف انًقطض
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 ٍُ/ثبثمانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .137

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .138

 رقُُخ أخعاء يكبئٍ/انًطحهخ انثبَُخ اؼى / ضيع انًقطض .139

 يحبضطاد َظطٌ فقظ أشكبل انحضىض انًزبحخ .141

 ؼُىٌ-ثبٍَ انفظم / انؽُخ .141

 َظطٌ اؼجىػُب 3 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .142

 2118-2-1رحسَث فٍ  2116-11-21 ربضَد إػساز هصا انىطف  .143

 أهساف انًقطض .144

 تعليم طلبة المرحلة الثانية على التصميم الميكانيكي الجزاء المكائن اعتمادا االجهادات المؤثرة على الجزء وباالساس

على منحنى االجهاد االنفعال الذي يستخرج منو كل المعلومات التي تخص معامل الرؤية واالنفعال ويكون التصميم 
 يخص مرحلة المرونة مثل الوصول الى مرحلة اللدونة والتي تخص موضوع التشكيلحسب المنحنى في الجانب الذي 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .63

 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 اُزؼوف ػ٠ِ اُوثٜ اُلائْ ٝأُئهذ ُالعياء-0أ

 اُزؼوف ػ٠ِ ٛو٣وخ ٗوَ اُولهح-2أ 

 اُزؼوف ػ٠ِ ٛو٣وخ ا٤َُطوح ػ٠ِ اُوٟٞ اُقبهع٤خ أُئصوح ٝٛو٣وخ رغ٘جٜب-3أ
 اُزؼوف ػ٠ِ ٛو٣وخ ر٤ْٖٔ اُزوًٝ اػزٔبكا ػ٠ِ أُوبٝٓخ-4أ

 اُزؼوف ػ٠ِ ٛو٣وخ اُؾوًخ ٝا٤َُطوح ػ٤ِٜب)اُؾوًخ أُزـ٤وح(-5أ 

 اُزؼوف ػ٠ِ االعٜبكاد أُئصوح ػ٠ِ أػٔلح أٌُبئٖ.-6أ

 

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 اُز٤ْٖٔ اا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ العياء أٌُبئٖ– 0ة

 اُزؼبَٓ ٓغ اعياء أٌُبئٖ هجَ إٍُٞٞ ا٠ُ اُؾبُخ اُِلٗخ -2ة
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 افز٤به ٛو٣وخ ٗوَ أُوًجخ أُ٘بٍجخ -3ة

 افز٤به ٛو٣وخ هثٜ االعياء-4ة

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 +روبه٣وDATA SHOWاالٗزو٤ٗذ+أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ+اٍزقلاّ اَُجٞهح+ٓواعؼخ  -

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد ٗظو٣خ+روبه٣و

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -
 آزؾبٗبد ٤ٓٞ٣خ -
 ٍوػخ ؽَ أَُبئَ. -

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 اُلفٍٞ ا٠ُ االٗزو٤ٗذ-0ط

 اُٞاعجبد اُج٤ز٤خ -2ط

 -3ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .65

 محاضرات مدرس المادة ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

 مواقع الكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

انضُىف وانزسضَت انًثبل يحضطاد 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 دورات التعليم المستمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث٤٘خ أُووه .64

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد االٍجٞع

 أُطِٞثخ
أٍْ اُٞؽلح/أَُبم 

 أٝ أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

 ٝاعت اَُجٞهح رؾ٤َِ االعٜبكاد   0-2

 + + االعياء ٛو٣وخ هثٜ   3-8

 ٓ٘بهْخ DATA SHOW ٗوَ اُؾوًخ   9-02

 + + أػٔلح أٌُبئٖ   03-05

 
 آزؾبٗبد ٓلبعئخ  اُوٞاث٘ ٝاُلٞإَ   06-09

   ر٤ْٖٔ اُزوًٝ   21-25

ا٤َُطوح ػ٠ِ    26-27

 اُؾوًخ
  

   افٔبك ٝرج٤َٜ اُوٟٞ   28-31
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 هيئة التعليم التقين 

 التخصصات / التكنولوجية
  القسم / امليكانيك                                         الفرع / اإلنتاج ) مستمر (

 
 
 
 
 
 
: هتدف أجزاء املكائن اىل توضيح دور االجزاء امليكانيكية يف نظام املاكنة والعالقة اليت تربط                     هذه  هدف املادة  

 االجزاء ببعضها وكيفية أجراء بعض احلسابات لتصميم هذه األجزاء وحتديد كل العوانل املؤثرة عليها .

 
 اسم املادة

 تقنية اجزاء املكائن
 (Machine Parts) 

 
 السنة الدراسية

 
 الثانية

 الساعات األسبوعية

 اجملموع عملي 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 

Keyed Joints , Types of Key , Design of Sunk Key . 8-9 

Frictional Clutches, Type of Frictional Clutches , Design of  Frictional 

Clutches. 
10-11 
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machine parts aims to explain the role of mechanical parts -: The aims

through machine System , the relation links them , how to conduct some 

calculations to design these parts and to specify all factors that are 

affected  

 

 

 

 

 

 

References:- 

1-Strength of Material by Ferdinal  L .Singer 

2-Strength of Materials by R.S.Khurmi. 

3-Machine Design by R.S. Khurmi, J.K. Gupta 

4-Machine Design by Paul H.Black . 

5- Schaums Outline Series of Machine Design by Hall , 

Holowenko , Laughin  

 
 
 
 

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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 وطف انًقطض

 

 ٍُ/ثبثمانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .145

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .146

 /انًطحهخ انثبَُخػًهُبد رظُُغ اؼى / ضيع انًقطض .147

 +ػًهٍيحبضطاد َظطٌ  أشكبل انحضىض انًزبحخ .148

 ؼُىٌ-ثبٍَ انفظم / انؽُخ .149

 ػًهٍ(2َظطٌ+2)َظطٌ اؼجىػُب 4 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .151

 2118-2-1رحسَث فٍ  2116-11-21 ربضَد إػساز هصا انىطف  .151

 أهساف انًقطض .152

 المهارات المعرفية والعملية في طرق تصنيع المعادن المختلفة)التقليدية والغير تقليدية(تعليم طلبة المرحلة الثانية على 

والحديثة التي يدخل الحاسب االلكتروني في عملها وكذلك اعداد بطاقات التشغيل للمنتوجات الميكانيكية وحساب قوى 
 وزمن والعوامل االخرى المتعلقة في التصنيع

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .66

 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 ٓؼوكخ اُزلافالد ٝاٗٞاػٜب ٝأَُبؽبد ٝاٗٞاػٜب ُِٔ٘زٞعبد اُٖ٘بػ٤خ-0أ

 ُطوم اُز٤ٖ٘غ أُقزِلخ ٓؼوكخ ٝؽَبة كهعخ اُقْٞٗخ ُالٍطؼ أُٖ٘ؼخ-2أ 

 ٓؼوكخ ػ٤ِٔخ اُوطغ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ٝاُؼٞآَ اُز٢ رئصو ػ٤ِٜب ٝؽَبة هٟٞ اُوطغ-3أ
 اُوْٜ(-اُزغ٤ِـ-اُزلو٣ي-ٓؼوكخ ػ٤ِٔخ اُوطغ ػ٠ِ ٓبً٘خ )اُقواٛخ-4أ

 ٓؼوكخ اُطوم أُقزِلخ ُطوم اُز٤ٖ٘غ اُـ٤و رو٤ِل٣خ-5أ 

 ٝاُجبهك ٓؼوكخ ػ٤ِٔبد اُز٤ٌَْ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ػ٠ِ اَُبفٖ-6أ
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  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ٜٓبهح اػلاك ثطبهبد اُزْـ٤َ ُِٔ٘زغبد اُٖ٘بػ٤خ أُقزِلخ– 0ة

 ٜٓبهح اػطبء أَُبؽبد ٤ًٝل٤خ ًزبثزٜب ػ٠ِ ٓقططبد االعياء ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ -2ة
 ٜٓبهح رْـ٤َ أُ٘زغبد ػ٠ِ ٌٓبئٖ اُوطغ أُقزِلخ -3ة

 ثطوم اُز٤ٌَْ أُقزِلخٜٓبهح ر٤ٌَْ أُ٘زغبد -4ة

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 DATA SHOW+ٍجٞهح+ػ٤ِٔخ أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ+ -

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 +آزؾبٗبد ػ٤ِٔخ+آزؾبٗبد ٓلبعئخآزؾبٗبد ٗظو٣خ+روبه٣و

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 اػطبء ٓ٘زغبد ٓقزِلخ ُـوٗ اػلاك ثطبهبد رْـ٤َ ُٜب -
 ٓز٘ٞػخ ٝاُجؾش ػٖ ٛو٣وخ اُز٤ٖ٘غ االٓضَ اػطبء اعياء ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ -
 اػطبء رٔبه٣ٖ ؽٍٞ ؽَبثبد هٟٞ اُوطغ ٝاُيٖٓ ُِزْـ٤َ ٝاُولهح أَُزقلٓخ -
 اػلاك روبه٣و ػٖ اُطوم أُقزِلخ ُِز٤ٖ٘غ ٝاُزجبؽش ثٜب ٓغ اُطِجخ -

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 ٜٓبهاد آزالى فجوح ثطوم اُز٤ٖ٘غ أُقزِلخ ُالعياء ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ-0ط

 ٜٓبهح آزالى فجوح ك٢ اػلاك أَُبُي اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ُِٔ٘زغبد اُٖ٘بػ٤خ -2ط

 ٣وخ اُز٤ٖ٘غ أُ٘بٍجخٜٓبهح آزالى فجوح ك٢ االفز٤به االٓضَ ُطو-3ط

 ٜٓبهح آزالى اُقجوح اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ ٌٓبئٖ اُوطغ أُقزِلخ-4ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .68

 محاضرات مدرس المادة ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

 مواقع الكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

االَزطَُذ  ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ

.... 
 

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 دورات التعليم المستمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث٤٘خ أُووه .67

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد االٍجٞع

 أُطِٞثخ
أٍْ اُٞؽلح/أَُبم 

 أٝ أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

اٗٞاع اُزلافالد   0-2

ٝأَُبؽبد 

ُالعياء 

 ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

اُزلافالد 

ٝأَُبؽبد 

 ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ

آزؾبٗبد ػ٤ِٔخ  اَُجٞهح

 ك٢ اُٞهُ

ٛوم ه٤بً   3-4

 اُقْٞٗخ
  + ه٤بً اُقْٞٗخ

  DATA SHOW  ٝٛوم كؾٔ   
 + +  أُ٘زغبد ا٤ٌُٔخ  

 
 آزؾبٗبد ٓلبعئخ  ٝاُو٤بٍبد  ٛوم اُزْـ٤َ  5-31

ٝٛوم اُزْـ٤َ  ٝاُز٤ٌَْ أُقزِلخ  

 ٝاُز٤ٌَْ
  

ُالعياء   

 ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ
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 ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 ٤ٛئخ اُزؼ٤ِْ اُزو٢٘ 

 اُزقٖٖبد / اُزٌُ٘ٞٞع٤خ

  اُلوع / اإلٗزبط ) َٓزٔو (                        اُوَْ / ا٤ٌُٔب٤ٗي                 

 

 اٍْ أُبكح

 

 (2ػ٤ِٔبد اُز٤ٖ٘غ )

 

 اَُ٘خ اُلها٤ٍخ

 

 اُضب٤ٗخ

 اَُبػبد األٍجٞػ٤خ

 أُغٔٞع ػ٢ِٔ ٗظو١

 

2 

 

2 

 

4 

رقو٣ظ ًبكه هبكه ػ٠ِ اُؼَٔ ك٢ ٓغبالد اُز٤ٖ٘غ ٝاإلٗزبط ٤ٜ٣ٝئ ُإلٍٜبّ ك٢  هسف انًبزح :

 األػٔبٍ ا٥ر٤خ : 

 اُولهح ػ٠ِ رؾ٤َِ اُؼ٤ِٔبد ا٠ُ ػ٘بٕو اُزْـ٤َ .  -1

 اػلاك أَُبه اُزٌُ٘ٞٞع٢ ث٤ٖ اُٞؽلاد اإلٗزبع٤خ .  -2

 اػلاك ثطبهبد ٝأٝآو اُزْـ٤َ ٌَُ ٝؽلح ٌَُٝ ٓبً٘خ    -3

 ٝؽَبة ػ٘بٕو ٝهذ اُزْـ٤َ ٝثوآظ اُزؾ٤َٔ ُِٞؽلاد . 

 أُلوكاد اُ٘ظو٣خ

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

 األٍٝ

 

اَُبٓؾبد اُٜ٘ل٤ٍخ ، االىكٝاعبد ، ٗظْ االىكٝاعبد ،هرت اُزَبٓؾبد ، ٝؽلاد االىكٝاط 

 ، االٗؾواكبد األٍب٤ٍخ ، 

أٗٞاع اُزَبٓؾبد ، ٗظبّ أٍب٢ٍ اُضوت ، ٗظبّ أٍب٢ٍ اُؼٔٞك ، هٓٞى االىكٝاع٤بد ،  اُضب٢ٗ

اُزَبٓؾبد ُألثؼبك اُط٤ِوخ ، االىكٝاع٤بد أُلِٖخ ، افز٤به االىكٝاع٤بد ٤ٔٓٝيارٜب 

 االهزٖبك٣خ . 

 اُزَبٓؾبد اُٜ٘ل٤ٍخ ك٢ اٌَُْ ٝأُٞٙغ ٝاٗٞاع رَبٓؾبد اٌَُْ ٝأُٞٙغ. اُضبُش 

ٓؾلكاد اُو٤بً ، ر٤ْٖٔ ٓؾلكاد اُو٤بً ، اٗٞاع ٓؾلكاد اُو٤بً ) ٓؾلكاد ه٤بً كاف٢ِ ،  اُواثغ 

ٓؾلكاد ه٤بً فبهع٢ ، ٓؾلكاد ه٤بً ٣ٌٖٔ ٙجطٜب ، ٓؾلكاد ه٤بً اُِٖجخ ، ٓؾلكاد 

 اُو٤بً اُقبٕخ ( .

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

ٗظو٣خ ر٣ٌٖٞ اُوا٣ِ ٝاُؼٞآَ ر٤ٖ٘ق ر٤ٖ٘غ أُؼبكٕ ،  رْـ٤َ أُؼبكٕ ، ٓولٓخ ػٖ  اُقبٌٓ 

أُئصوح ، ٛوم رضج٤ذ أُْـٞالد ثٜٚٔ٘ب أَُزل٣وح ٝؿ٤و أَُزل٣وح ٝاُؾلٝك اُوبٛؼخ 

 أَُزقلٓخ ٝاٍْٜ اُزـن٣خ اُط٤ُٞخ ٝاُؼو٤ٙخ .

 اُزؼوف ػ٠ِ األهالّ أَُزقلٓخ ٤ًٝل٤خ رضج٤زٜب ثبَُ٘جخ ُِْٔـٞالد ، أهالّ فواٛخ اُز٤ٌَْ .  اَُبكً

اُزؼوف ػ٠ِ أٗٞاع ىٝا٣ب أهالّ اُقواٛخ ، رؤص٤و ىٝا٣ب هِْ اُقواٛخ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ اُوطغ ،  اَُبثغ

أٗٞاع ٓؼبكٕ أهالّ اُقواٛخ ، ّوٝٛ اُوطغ ، ػ٘بٕو اُوطغ ، اٍزقلآبد ٍوػبد اُوطغ ، 

ٝاٍزؼٔبٍ اُغلاٍٝ ٝفوائٜ اَُوػبد ، ر٤ٖ٘ق ػلح اُوطغ ثبَُ٘جخ ُطوم اُزْـ٤َ ٝػلك 
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 أجراء حسابات مبدئٌة لتكالٌؾ التشؽٌل .  -4

 
 
 

 اُؾلٝك اُوبٛؼخ .

اُؾل اُوبٛغ ، اُؾل اُوبٛغ اُ٘بّئ ٝٗظو٣خ ر٣ٌٞ٘ٚ ، اُؼٞآَ اُز٢ رئصو ثٚ ، اُؼٞآَ اُز٢  ضبٖٓاُ

 رئك١ ا٠ُ رو٤َِ ؽغٔٚ ، اُزجو٣ل ٝأ٤ٔٛزٚ ثبَُ٘جخ ُؼ٤ٔبد اُوطغ، ٍٞائَ اُزجو٣ل أُقزِلخ .

٤ًل٤خ أعواء ثطبهخ اُزْـ٤َ ُٔغٔٞػخ ػ٤ِٔبد ٝؽَبة ػ٘بٕوٛب ٝؽَبة ىٖٓ اُوطغ ٌَُ  اُزبٍغ

 ػ٤ِٔخ 

 ٤ًل٤خ االٍزلبكح ٖٓ ثطبهخ اُزَََِ ُؼَٔ َٓبه أُ٘زظ فالٍ اُٞؽلاد أُقزِلخ . اُؼبّو

رؤص٤و   -2رؤص٤و فٞآ ػلح اُوطغ.  -1اُؼٞآَ اُز٢ رئصو ػ٠ِ افز٤به ٍوػخ اُوطغ )

 رؤص٤و فٞآ أُؼلٕ أُْـَ.   -3ػ٘بٕو اُزْـ٤َ، 

ٌٓبئٖ اُقواٛخ اُجوع٤خ، األٝرٞٓبر٤ٌ٤خ ، كهاٍخ اُؼ٤ِٔبد اُز٢ ٣ٌٖٔ رْـ٤ِٜب ٝرؾ٤َِ  اُؾبك١ ػْو

 اُؼ٤ِٔبد ػ٠ِ أُ٘زظ ، ٤ًل٤خ اػلاك ثطبهبد اُزْـ٤َ . 

 ٝاُقِل٢.اٗٞاع اُؼلك أَُزقلٓخ ٝرور٤جٜب ػ٠ِ اُوأً اَُلا٢ٍ ٝاُوثبػ٢ االٓب٢ٓ  اُضب٢ٗ ػْو

 كهاٍخ ٤ًل٤خ ثوٓغخ أُقبهٛ أُجوٓغخ االٝرٞٓبر٤ٌ٤خ ٝاُؼٞآَ أُئصوح فطٞاد اُزْـ٤َ.  اُضبُش ػْو

اُزلو٣ي ، اُزؼوف ػ٠ِ اُؼ٤ِٔبد اُز٢ ٣ٌٖٔ ر٘ل٤نٛب ػ٠ِ ٓبً٘بد اُزلو٣ي ، اعياء ٌٝٓٞٗبد  اُواثغ ػْو

 ٓبً٘بد اُزلو٣ي األكو٤خ ٝاُوأ٤ٍخ ٝٛج٤ؼخ ػَٔ ًَ عيء .

 ِٓؾوبد أٌُبئٖ ٝهإًٝ اُزو٤َْ ٝاكٝاد هثٜ أُْـٞالد ٝا٤ُْبم ٝاُجُٞ . اُقبٌٓ ػْو

رلز٤ؼ اُزوًٝ، ىٝا٣خ ٌٍب٤ًٖ  اٗٞاع ٌٍب٤ًٖ اُزلو٣ي )اُوو٤ٕخ ٝالٕجؼ٤خ(، ٌٍٝب٤ًٖ اَُبكً ػْو

 اُزلو٣ي.

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

ّوػ فطٞاد أعواء ػ٤ِٔبد اُزلو٣ي ، افز٤به أُبً٘خ أُ٘بٍجخ ، األثؼبك األ٤ُٝخ ُِْٔـٞالد  اَُبثغ ػْو

 ، ٛوم هثٜ أُْـٞالد .

 رلو٣ي أٗٞاع اُزوًٝ أُقزِلخ ) روًٝ ػلُخ ، ٓقو٤ٛٝخ ، ؽِي٤ٗٝخ ، كٝك٣خ ( اُضبٖٓ ػْو 

 ثِٞى . Vٛو٣وخ ػَٔ اُزؼ٤ْوخ اُـ٘لبه٣خ ، رؼ٤ْوخ ؽوف  اُزبٍغ ػْو 

ٓؼلالد اُزْـ٤َ ٍٝوػبد اُوطغ ٝاُزـن٣خ ٝأٌٍ افز٤بهٛب ُؼ٤ِٔبد اُزب٤ُخ  اُزلو٣ي أُقزِلخ  اُؼْوٕٝ 

.) 

اُؾبك١ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

اُوْٜ : اُزؼو٣ق ثؤٗٞاع أُوبّٜ ) اُؼوثخ ، اُ٘طبؽخ ، اُوأ٤ٍخ ( اُؼ٤ِٔبد اُز٢ رغو١ ػ٠ِ 

 أُْـٞالد ٓبً٘خ اُوْٜ، آٌبٗبد اُزْـ٤َ أُزبؽخ ثٌَ ٓبً٘خ ، ٛوم هثٜ

اُضب٢ٗ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

ٓؼلالد اُزْـ٤َ ٖٓ ٍوػبد هطغ ٝرـن٣بد ، ِٓؾوبد أُوبّٜ ٖٓ هإًٝ رو٤َْ اٝ أعٜيح 

 فبٕخ ، ىٝا٣ب أهالّ اُوْٜ ، أٗٞاع اُوٟٞ أُئصوح ػ٤ِٜب . 

اُضبُش 

 ٝاُؼْوٕٝ 

أُوْطخ اُ٘طبؽخ، ر٤ٙٞؼ )ّٞٛ اُوطغ ، ّٞٛ اُوعٞع( ، ٛوم اُوثٜ ػ٠ِ ٓبً٘خ 

أُوْطخ اُ٘طبؽخ ٝٓؼلالد اُزْـ٤َ ، ؽَبة ىٖٓ اُوطغ ُِوْٜ ، أػلاك ثطبهخ اُزَََِ 
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 ثبُوْٜ . 

اُواثغ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

ٓخ اُزغ٤ِـ : ٓولٓخ ػٖ ٗظو٣خ اُوطغ ٌَّٝ اُوا٣ِ ثؼ٤ِٔخ اُزغ٤ِـ ، أؽغبه اُزغ٤ِـ أَُزقل

) ٓؾ٤ط٤خ ، ٝع٤ٜخ ، عبٗج٤خ ، ك٘غب٤ٗخ ، فبهع٤خ ، كاف٤ِخ ( ٓٞإلبرٜب ٝاٍزقلآبرٜب ، 

 ٛوم اُوثٜ ٝٓٞاىٗبرٜب .

اُقبٌٓ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

ٓبً٘بد اُزغ٤ِـ أُقزِلخ ٝآٌبٗبد اُزْـ٤َ ٌَُ ٗٞع ) ٓبً٘بد اُزغ٤ِـ االٍطٞا٢ٗ اُقبهع٢ 

 ٝاُلاف٢ِ ، ٓبً٘بد ٍٖ اُؼلك(.

اَُبكً 

 ٝاُؼْوٕٝ

 أػلاك ثطبهخ رْـ٤َ ّبِٓخ ُغ٤ٔغ ػ٤ِٔبد اُوطغ.

اَُبثغ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

ر٤ٌَْ أُؼبكٕ : ٗظو٣خ اُز٤ٌَْ ، أٌٍ اُز٤ٌَْ ػ٠ِ اُجبهك ٝػ٠ِ اَُبفٖ ، أٗٞاع اُز٤ٌَْ 

. 

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

 اُلهكِخ: اُضبٖٓ ٝاُؼْوٕٝ 

أٍب٤ٍبد اُلهكِخ ٝٛوهٜب ، أُ٘زغبد أُلهكِخ ، رزبثغ اُؼ٤ِٔبد ك٢ اُلهكِخ ، أُبً٘بد 

 أَُزقلٓخ ، ّوٝٛ ارٔبّ ػ٤ِٔخ اُلهكِخ . 

 اُجضن:

أٌٍ ثضن أُؼبكٕ ٝأُؼبكٕ أَُزقلٓخ ، اُجضن أُجبّو ، اُجضن اُؼ٢ٌَ ، أٗٞاع ٓ٘زغبد 

 اُجضن . 

 اُؤ ٝاُزقو٣ْ : اُزبٍغ ٝاُؼْوٕٝ 

أٌٍ ػ٤ِٔبد اُؤ ،أٗٞاع اُوٞاُت ٝأعياإٛب ،ك٢ ًَ ؽبُخ ، أثؼبك اُقبٓخ األ٤ُٝخ ٝٛوم 

 افز٤بهٛب ، ؽَبة هٞح اُؤ . 

 )اَُؾت ٝاَُؾت اُؼ٤ٔن ( :

اٌٍ ػ٤ِٔبد اَُؾت ٝاَُؾت اُؼ٤ٔن ، ؽَبة هٟٞ اَُؾت ٝاَُ٘ت اُقبٕخ ك٢ ًَ ؽبُخ 

 ، أٗٞاع اَُؾت ٝاٍزؼٔبالرٜب .

 م ؿ٤و اُزو٤ِل٣خ ك٢ ر٤ٌَْ أُؼبكٕ :كهاٍخ اُطو اُضالصٕٞ 

 ثضن ٤ٛلهٍٝزبر٢  -أ

 اٍزقلاّ اُزلو٣ؾ اٌُٜوثبئ٢ .-ة

 أُغبالد اٌُٜوٝٓـ٘ب٤َ٤ٛخ . -عـ    

 اُز٤ٌَْ ثبُٔزلغواد ٝٓيا٣خ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ.   -ك    
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أهداؾ المادة : اكتساب المهارة والقابلٌة على التفاعل مع األجهزة واآلالت واستخدامها 

 ألجراء العملٌات الخاصة بها وقٌاس منتجات تم أنتاجها فً الورش . 

 أُلوكاد اُؼ٤ِٔخ 

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

، اٍزقلاّ علاٍٝ اُو٤بً ، رٔبه٣ٖ ٝرطج٤وبد ػ٠ِ االىكٝاعبد ،أٝٙبع ٓ٘بٛن اُزلبٝد  األٍٝ

 اُزلبٝد .

 اٍزقلاّ اُغلاٍٝ اُقبٕخ ثبٗؾواكبد األثؼبك اُط٤ِوخ ، رله٣جبد ػ٠ِ اٍزقلاّ اُغلاٍٝ .  اُضب٢ٗ

 رله٣جبد ػ٠ِ ه٤بً عٞكح رْط٤ت اَُطٞػ ) ُجؼ٘ أُ٘زغبد ثٔقزجو اُو٤بً (. اُضبُش 

ٓؾلكاد اُو٤بً ، اُؼوف ػ٠ِ أٗٞاع ٓؾلكاد اُو٤بً ، ٤ًل٤خ اٍزقلآٜب ثبفز٤به اثؼبك  اُواثغ 

 أُْـٞالد ، ر٤ْٖٔ ٓؾلكاد ه٤بً ٓقزِلخ . 

اُقواٛخ : اُزؼوف ػ٠ِ أعياء أُقوٛخ ٝػِٜٔب ، اُزؼوف ػ٠ِ األهالّ أَُزقلٓخ ٤ًٝل٤خ  اُقبٌٓ 

رضج٤زٜب ثبَُ٘جخ ُِْٔـٞالد ًٝنُي اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ اٍزقلاّ اُغلاٍٝ ٝفوائٜ اَُوػبد 

 ك٢ أُقوٛخ . 

 فواٛخ َِٓٞة ثطو٣وخ اُـواة أُزؾوى اٝ ثبٍزقلاّ . اَُبكً

 عٜبى االٍزَ٘بؿ اٝ أَُطوح اُغبٗج٤خ . فواٛخ َِٓٞة ثطو٣وخ اَُبثغ

اُزؼوف ػ٠ِ ِٓؾوبد أُقوٛخ ٤ًٝل٤خ رضج٤ذ اُْـِخ ػ٤ِٜب ) اُؼ٤٘خ اُضالص٤خ ، اُوثبػ٤خ  اُضبٖٓ

 ا٤٘٤ُٖخ اُلٝاهح ، أُلزبػ اُلٝاه ، اُوٗبم ( .

 ٝٓؾٞهارٜب.رضج٤ذ ّـالد ؿ٤و ٓ٘زظٔخ أُوطغ ػ٠ِ ا٤٘٤ُٖخ اُلٝاهح اٝ ا٤٘٤ُٖخ اُوثبػ٤خ  اُزبٍغ

 اُزؼوف ػ٠ِ اُؾل اُوبٛغ اُ٘بّئ ٤ًٝل٤خ ر٣ٌٞ٘ٚ اص٘بء ػ٤ِٔخ اُقواٛخ .  اُؼبّو

 اُزؼوف ػ٠ِ أٌّبٍ اُوا٣ِ أُ٘زغخ ٝػالهزٜب ثؼٔن اُوطغ ٝظوٝف اُوطغ األفوٟ. اُؾبك١ ػْو

ؽَبة ىٖٓ اُوطغ ػ٠ِ أُقوٛخ ٝٓوبهٗزٚ ٓغ اُطو٣وخ اُ٘ظو٣خ ، كهاٍخ أٍجبة اُلوٝ هبد  اُضب٢ٗ ػْو

 اُز٢ رظٜو . 

 أػلاك ثطبهخ رزبثغ اُؼ٤ِٔبد ٝثوٓغخ أُقبهٛ  اُجوع٤خ ثبُٞهُ . اُضبُش ػْو

 أعواء رٔو٣ٖ ػ٢ِٔ ػ٠ِ أُقبهٛخ . اُواثغ ػْو

اُزلو٣ي ، اُزؼوف ٌٓبئٖ اُزلو٣ي ِٝٓؾوبرٜب ٝٓٞإلبد أٌُبئٖ ٓغ ّوػ رل٢ِ٤ٖ ػٖ  اُقبٌٓ ػْو

 اُلوائي ٝأعيائٜب . 

 رلب٤َٕ أُلوكاد األٍجٞع

اُزؼوف ػ٠ِ ٌٍب٤ًٖ اُزلو٣ي ًٝنُي اُزؼوف ؽٍٞ ٤ًل٤خ افزجبه ٍوػخ اُزـن٣خ ٝاُزطؼ٤ْ  اَُبكً ػْو

 ثٔبً٘خ اُلو٣يح ٝافز٤به رزبثغ اُؼ٤ِٔبد ُِْـِخ . 
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  املصــــــــــــــادر
 مدخل فً هندسة اإلنتاج -2

 د. حسن حسني شوقي  –تأليف       

 تكنولوجٌا هندسة اإلنتاج وتصمٌم األبعاد  -3

 د. عباس حممد صادق  –تأليف       
 
 
 

 اعواء رٔو٣ٖ ػ٠ِ اُلو٣يح ٣زٖٚٔ اُؼ٤ِٔبد االٍب٤ٍخ ٝاٍزقلاّ هاً اُزو٤َْ . اَُبثغ ػْو

 أًٔبٍ اُزٔو٣ٖ ثزلو٣ي أُغبه١ ٝاالًزبف ٝثطو٣وخ عٔبػ٤خ .  اُضبٖٓ ػْو 

اُزؼوف ػ٠ِ ٌٓبئٖ اُوْٜ ثبُٞهّخ ٓغ ٌٓٞٗبرٜب ٝأُِؾوبد االؽز٤ب٤ٛخ ُٜب ْٝٓبٛلح ٗٔبمط  اُزبٍغ ػْو 

 ٖٓ اُؼ٤ِٔبد اُز٢ رزْ ػ٠ِ أُوْطخ .

 خ . اعواء رٔو٣ٖ ػ٢ِٔ ػ٠ِ ٓبً٘خ اُوْٜ ٣زٖٚٔ اٍزقلاّ ِٓؾوبد أُبً٘ اُؼْوٕٝ 

اُؾبك١ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

اُزؼوف ػ٠ِ ٓبً٘بد اُزغ٤ِـ ثٔؼبَٓ ا٤ٌُٔب٤ٗي ْٝٓبٛلح ٗٔبمط ٖٓ ػ٤ِٔبد اُزغ٤ِـ أُقزِلخ 

 ٖٝٓ اُؼلك ، اُزؼوف ثبُزل٤َٖ ػ٠ِ ٓبً٘بد ٍٖ اُؼلك ٓغ اعواء رٔو٣ٖ ث٤َٜ ػ٤ِٜب .

اُضب٢ٗ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

 أعواء رٔو٣ٖ أفو ػ٠ِ ٍٖ اُؼلك 

اُضبُش 

 ٝاُؼْوٕٝ 

ػ٠ِ أٗٞاع أؽغبه اُزغ٤ِـ أُقزِلخ ْٝٓبٛلح اُؾج٤جبد اُؾبًخ ) اُوبٛؼخ ُؾغو اُزؼوف 

اُزغ٤ِـ رؾذ أُغٜو كهاٍخ اُؼالٓبد ٝاُوٓٞى أُٞعٞكح ػ٠ِ ؽغو اُزغ٤ِـ ٝأُوبهٗخ ث٤ٜ٘ب 

 ك٢ األٗٞاع أُقزِلخ ُألؽغبه .

اُواثغ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

 اُزؼوف ػ٠ِ أعٜيح اريإ ؽغو اُزغ٤ِـ ٤ًٝل٤خ اٍزقلآٜب ، كي ٝرو٤ًت ؽغو اُزغ٤ِـ . 

اُقبٌٓ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

 ػ٤ِٔبد اُز٤ٌَْ : 

 اُزؼوف ػ٠ِ ػ٤ِٔبد اُؾلاكح ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ، ْٓبٛلح األعٜيح أَُزقلٓخ . 

اَُبكً 

 ٝاُؼْوٕٝ

 لخ اُز٢ ر٘زظ ثٜنٙ اُطو٣وخ . اُؼوف ػ٠ِ ػ٤ِٔبد اُلهكِخ ٝرؾل٣ل أُوبٛغ ٝأُ٘زغبد أُقزِ

اَُبثغ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

 اُزؼوف ػ٠ِ ػٔالد اُجضن ٝأُ٘زغبد اُز٢ رٖ٘غ ثٜنٙ اُطو٣وخ .

اُضبٖٓ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

 اُزؼوف ػ٠ِ ػ٤ِٔبد اُؤ ٝاُزقو٣ْ ٝاُزلو٣ؾ .

اُزبٍغ 

 ٝاُؼْوٕٝ 

 اُطوم .اُزؼوف ػ٠ِ ػ٤ِٔبد اَُؾت ٝاٌُجٌ ، اعواء اُزله٣جبد ػ٤ِٜب ٝأُ٘زغبد ثٜنٙ 

اُزؼوف ػ٠ِ اُطوم اُقبٕخ ثز٤ٌَْ أُؼبكٕ ٝى٣بكح أُٞاهغ اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ ٌٓبئٖ  اُضالصٕٞ 

 ٝأعٜيح ُٜنٙ اُطوم . 
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 ًَىشج وطف انًقطض

 وطف انًقطض

 

 ٍُ/ثبثماانًؼهس انزق انًؤؼؽخ انزؼهًُُخ .153

 قؽى انزقُُبد انًُكبَُكُخ    / انًطكع ؼهًٍ انقؽى ان .154

 نغخ اَكهُعَخ             اؼى / ضيع انًقطض .155

 يحبضطاد َظطٌ  أشكبل انحضىض انًزبحخ .156

 انثبَُخ/ؼُىٌ انفظم / انؽُخ .157

 ؼبػه َظطٌ 1 )انكهٍ(ػسز انؽبػبد انسضاؼُخ  .158

 2118-2-1فٍ  ربضَد إػساز هصا انىطف  .159

 أهساف انًقطض .161

 

 تعليم  وتدريب الطالب على التعرف على اساسيات اللغة االنكليزية

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهبد آُقوع .69

 -:إ ٣ٌٕٞ اُطبُت أُزقوط هبكها ػ٠ِ: ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ
 اُزؼوف  ػ٠ِ ػجبهاد اُزوؽ٤ت-0أ

 اُزؼوف ػ٠ِ أُؾبكصخ-2أ

 ٤ًل٤خ اٍزقلاّ أىٓ٘خ اُلؼَ-3أ

 ٤ًل٤خ اُزلوهخ ث٤ٖ اُٖلبد ٝاالٍٔبء ٝاالكؼبٍ-4أ
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  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 اُزؼوف ػ٠ِ ٜٓبهاد ًزبثخ االْٗبء– 0ة
 أروبٕ ٜٓبهح أُؾبكصخ ثطو٣وخ ٍَِخ -2ة

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 أُؾبٙواد اُ٘ظو٣خ -0 -
 DATA-SHOWاٍزقبّ  -2 -
 اٍزقلاّ اَُجٞهح  -3 -
 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 آزؾبٗبد ٗظو١-0

 آزؾبٗبد ٓلبعئخ-2

 

 -ٜٓبهاد اُزل٤ٌو:

 اػطبء اُطبُت رٔبه٣ٖ ماد َٓزٟٞ ٓزٍٜٞ ُـوٗ اُؾَ ًٞاعت-0

 اُزؼوف ػ٠ِ اعٜيح كؾٔ أُؼبكٕ ًبكخ -2    

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 ٌٓوه

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 ٌٓوه

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزؤ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبهاد - ط

 ٜٓبهح آزالى فجوح ك٢ اٍزقلاّ ٓلوكاد اُِـخ اال٤ٌِٗي٣خ َٓزوجال-0ط

 اٍزقلاّ ٓلوكاد ث٤َطخ ك٢ ًزبثخ االْٗبء اٝ اُزؼج٤و. -2ط
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 انجُُخ انزحزُخ  .71

 Head way bookمحاضرات مدرس المادة +  ـ انكزت انًقطضح انًطهىثخ 1

 
 المواقع العلمية االلكترونية ـ انًطاخغ انطئُؽُخ )انًظبزض(  2

 اـ انكزت وانًطاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبضَط ,.... ) 
 

ة ـ انًطاخغ االنكزطوَُخ, يىاقغ االَزطَُذ 

.... 
 مصادر علمية-1
 الكترونيةمواقع  -2

انرسيبد االخزًبػُخ )رشًم ػهً ؼجُم 

انًثبل يحضطاد انضُىف وانزسضَت 

 انًهٍُ وانسضاؼبد انًُساَُخ(

 دورات التعليم المستمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث٤٘خ أُووه .71

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ ٛو٣وخ اُزؼ٤ِْ

0-05      

      
      

06-31      
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 هٌئة التعلٌم التقنً 

 التخصصات / التكنولوجٌة

  الفرع / اإلنتاج ) مستمر (                          القسم / المٌكانٌك               

 

 اسم المادة

 

  لؽة انكلٌزٌة

 

 السنة الدراسٌة

 

 الثانٌة

 الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري

 

1 

 

- 

 

1 
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