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 وصف الثرًاهح األمادَوٍ        

 

يوفر كصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازان مقتضيان ألىم خصائص البرنامج كمخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لفرص المتاحة . كيصاحبو كصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىنان عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصول من ا

 

 خبِؼخ اٌفشاد االوسظ اٌزمُٕخ/اٌّؼهذ اٌزمٍٕ ثبثً اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

 ُِىبُٔه اٌمذسح لسُ رمُٕبد  / اٌّشوز  ؼٍٍّاٌمسُ اٌ .2

او اسُ اٌجشٔبِح األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 فشع اٌسُبساد

 دثٍىَ رمٍٕ اسُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :اٌذساسٍ  إٌظبَ .5
 سٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 سٕىٌ

 ABET اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6

دوائش اٌذوٌخ اٌزٍ رحزىٌ –ششوبد طٕبػخ اٌسُبساد  اٌّؤثشاد اٌخبسخُخ األخشي  .7

 اٌمطبع اٌخبص-وسش اٌُبد
 18/11/2119 ربسَخ إػذاد اٌىطف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِح األوبدٍَّ .9

ظظُخ  ٌٍؼًّ فٍ وسش اٌششوبد اٌحىىُِخ وفٍ اٌمطبع اٌخبص لبدسح َهذف اٌمسُ اًٌ اػذاد اٌىىادس اٌزخ

 ػًٍ:
 .اٌمذسح ػًٍ رحذَذ االػطبي اٌُّىبُٔىُخ واٌىهشثبئُخ ٌٍسُبساد ثبسزخذاَ االخهزح اٌحذَثخ.1

 .اٌمُبَ ثبػّبي اٌظُبٔخ اٌذوسَخ ٌٍسُبساد ٔىع ثٕزَٓ ودَزي.2

 خ..اٌمذسح ًٌ اداسح ورشغًُ ِحطبد اٌخذِخ واٌظُب3ٔ
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِحِخشخبد اٌ  .11

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
 اٌزؼشف ػًٍ اخزاء اٌسُبساد وػًّ وً ِٕهب.       -1أ

 اٌزؼشف ػًٍ رحذَذ اٌؼطالد-2أ

 اسزخذاَ االخهزح اٌحذَثخ. -3أ
 اٌّؼبسف اٌؼبِخ فٍ اٌحبسجبد.-4أ

 

 جشٔبِح خبطخ ثبٌٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 رشغًُ وطُبٔخ اٌسُبساد.– 1ة 

 رحذَذ اٌؼطالد واخزُبس اٌزَىد واٌظُبٔخ. – 2ة 

        

 
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 .اٌّحبضشاد اٌّىزىثخ.1

 .اٌزذسَت اٌؼٍٍّ.2

 .اٌفُذَىاد ثبسزخذاَ ػبسع اٌجُبٔبد.3

 .اٌزَبساد اٌؼٍُّخ4
 طشائك اٌزمُُُ      

 اد اٌّسزّشح.. االخزجبس1

 .االسئٍخ اٌمجٍُخ واٌجؼذَخ.2

 . االِزحبٔبد اٌفظٍُخ وإٌهبئُخ.3

 
 اٌىخذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ج

 خٍك أسبْ رو فبئذح . -1ج         

 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

 

 اٌىسبئً اٌزؼٍُُّخ –اٌذارب شى  –اٌسجىسح 

 
 طشائك اٌزمُُُ    

 

 سئٍخ اثٕبء اٌذس  اال –االِزحبْ اٌُىٍِ 
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 .اٌشخظٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌذوساد اٌّسزّشح ٌٍّٕزسجُٓ وػىسهب ػًٍ-1د

 اٌؼًّ ػًٍ االخهزح اٌحذَثخ.-2د

 اٌؼًّ فٍ دوائش اٌذوٌخ.-3د

 اٌؼًّ ػًٍ اٌحبسىة-4د   

 ئك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ طشا         

 . اٌسفشاد اٌؼٍُّخ  اًٌ  اٌششوخ ٌظٕبػخ اٌسُبساد /فشع ثبث1ً

 

 

 

 
 طشائك اٌزمُُُ          

 اسئٍخ وِٕبلشبد 
 
 

 ثُٕخ اٌجشٔبِح  .11

 اٌسبػبد اٌّؼزّذح           اسُ اٌّمشس أو اٌّسبق سِز اٌّمشس أو اٌّسبق اٌّشحٍخ اٌذساسُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

 3 2 (1طُبٔخ سُبساد ) (1ص.  ) االوًٌ

 2 1 (1وهشثبء سُبساد ) (1ن )

 1 2 ُِىبُٔه هٕذسٍ َ.هـ

 - 2 سَبضُبد سَب

 2 1 رطجُمبد حبست د.ذ
 4 - ِؼبًِ ِغ
 3 - سسُ هٕذسٍ س.هـ
 - 2 حمىق ودَّمشاطُخ ذ.د

 1 2 ِىائغ ودَٕبُِه حشاسٌ َ.د.ذ

 - 2 ُِىبُٔه سُبسأذ َ.  اٌثبُٔخ

 2 2 ِحشوبد احزشاق داخٍٍ َ.أ.د 
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 2 1 اثذاْ سُبساد ا.  
 6 2 (2طُبٔخ سُبساد ) (2ص. ) 
 2 1 (2وهشثبء سُبساد) (2ن ) 
 - 2 اداسح طٕبػُخ ا.ص 

 3 - سسُ طٕبػٍ س.ص 
 2 1 رطجُمبد حبست د.ذ 
 - 2 ِششوع َ 
 
 
 
 
 
 

 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخظٍ .12

 ية. اقامة الندوات العلم1
 . اقامة الدورات الداخلية 2
 . املشاركة يف الدورات اخلارجية.3
 
 
 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

 يتقبل القسم خرجيي الفرع العلمي واملهين الصناعي )سيارات+تربيد وتكييف(
 
 
 

 أهُ ِظبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِح .14

 . الكتب املنهجية.1
 . احملاضرات.2
 . االنرتنت3
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السٌح / الوستىي

 أم اختُارٌ
الخاصح  ُحالوهاراتاألهذاف  ح ُالوعرفاألهذاف 

 ثرًاهح تال

والتأهُلُح اراخ العاهح الوه والقُوُح األهذاف الىخذاًُح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح  )الوٌقىلح

تقاتلُح التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

   *     *    *    * اساسٍ (1صُاًح سُاراخ) (1ص.س) االولً

   *     *    *    * اساسٍ (1مهرتاء سُاراخ) (1ك)
   *     *    *    * اساسٍ هُناًُل هٌذسٍ م.هـ

   *    *     *    * هساعذ رَاضُاخ رَا

   *     *    *    * هساعذ تطثُقاخ الحاسة خ.ح

            *    * عام هعاهل هع

   *     *    *    * هساعذ رسن هٌذسٍ ر.هـ

   *     *    *    * عام حقىق ودَوقراطُح ح.د

   *     *    *    * اساسٍ هىائع ودٌَاهُل حرارٌ م.د.ح
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    *    *    *    *  هُناًُل هٌذسٍ م.س الثاًُح

    *    *    *    *  هحرماخ احتراق داخلٍ م.ا.د 

    *    *    *    *  اتذاى سُاراخ ا.س 

    *    *    *    *  (2صُاًح سُاراخ) (2ص.س) 

    *    *    *    *  (2مهرتاء سُاراخ) (2ك) 

    *    *    *    *  ادارج صٌاعُح ا.ص 

    *    *    *    *  رسن صٌاعٍ ر.ص 

    *    *    *    *  تطثُقاخ حاسة خ.ح 

    *    *    *    *  هشروع م 
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 وىرج وصف الوقررً

 

 الوقرروصف 

 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسبد اٌِخشخ .01

  هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ
 رؼٍُُ اٌطبٌت ػًٍ رحذَذ ٌؼطالد-0أ

 طُبٔخ اٌؼطً-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   -ة 

 اٌزذسَت اٌؼٍٍّ ووُفُخ اسزخذاَ اٌؼذد واالخهزح– 0ة

 هبسح اٌّطٍىثخ ٌٍزؼبًِ ِغ ػطالد اٌسُبسح ووُفُخ اطالحهب.اوسبة اٌطبٌت اٌّ – 2ة

  - 3ة
     -4ة
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 .اٌّحبضشاد0

 .اٌزذسَت اٌؼٍٍّ.2

 . ػشع االفالَ اٌخبطخ ثبالػطبي ثبالسزفبدح ِٓ االٔزشٔذ3

 
 طشائك اٌزمُُُ      

 .االِزحبٔبد اٌشفهُخ.0

 .االِزحبٔبد اٌزحشَشَخ.2

 

 
 األهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ  -ج

 اػذاد شخض ٌه اٌمبثٍُخ ػًٍ اٌؼًّ وخذِخ ػبئٍزه وِدزّؼه -0ج

 -2ج
 -3ج
   -4ج
  
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌّحبضشاد 
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 خبِؼخ اٌفشاد االوسظ اٌزمُٕخ اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .0

 رمُٕبد اٌّىبئٓ واٌّؼذاد    / اٌّشوز ؼٍٍّ اٌمسُ اٌ .2

 (0(  ص. )0طُبٔخ سُبساد) اسُ / سِز اٌّمشس .3

 دساسخ ٔظشَخ وػٍُّخ أشىبي اٌحضىس اٌّزبحخ .4

 االوًٌ ِمشس سٕىٌ اٌفظً / اٌسٕخ .5

 سبػخ 051 )اٌىٍٍ(خ ػذد اٌسبػبد اٌذساسُ .6

 08/01/2106 ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 تعليم الطالب باعطال السيارة وكيفية صيانتها

 

 طشائك اٌزمُُُ    

 االِزحبٔبد واالسئٍخ اٌشفهُخ واٌزحشَشَخ

 

 

 
 اد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ (.إٌّمىٌخ ) اٌّهبساٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبساد -د 

 -0د
 -2د
 -3د
    -4د

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

وبين وصف  المتاحة. والبد من الربط بينهاالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحح 

 
  

 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .02

 كتاب صيانة سيارات حديث ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 0

 الكتاب املنهجي املوجود حاليا )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاخغ اٌشئُسُخ 2

               َىطً ثهب  ـ اٌىزت واٌّشاخغ اٌزٍ ا

 ( اٌّدالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
 االنرتنت

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ  .03

   

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 ثُٕخ اٌّمشس .00

ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد األسجىع

 اٌّطٍىثخ
اسُ اٌىحذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

وّب  فٍ 

 اٌّشفك
 2ٔظشٌ =
 3ػٍٍّ=

بضشاد اٌّح  

واٌزذسَت 

 اٌؼٍٍّ 

االِزحبٔبد 

 اٌشفهُخ 

واٌزذسَت 

 اٌؼٍٍّ
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 األسبوع تفاصيل المفردات

صيانة السيارات، مكونات السيارة األساسية نبذة عن تاريخ السيارة ، شرح عن العدد كاألدكات كاألجهزة المستعملة في 
 )الهيكل ، المحرؾ ، القابض ، مجموعة نقل الحركة ، عمود اإلدارة ، المحور الخلفي ، المحور األمامي ، التعليق ، التوجيو(

1 

 2 محركات البنزين أنواعها ) رباعية االشواط ، ثنائية االشواط ( شرح لمحركات رباعية االشواط 
 3 ات االشواط ، الفركقات االساسية بين المحركات رباعية االشواط كثنائية االشواطشرح محرك

 6-4 محركات الديزؿ ، أنواعها ) رباعية االشواط ، ثنائية االشواط ، شرح محركات الديزؿ رباعية االشواط (
زؿ )أم الفركؽ االساسية بين محركات شرح محركات الديزؿ ثنائية االشواط ، الفركقات االساسية بين محركات البنزين كالدي 

 .االشعاؿ الشرارة كمحركات االشعاؿ بالضغط(

 شرح للمحركات الدكرانية كالتورباينية كمقارنتها بالمحركات االعتيادية 
 مكونات المحرؾ االساسية :

اعطالها ، طرؽ الكشف عنها ، غطاء االجزاء الثبتة : كتلة االسطوانات ، مكوناتها االساسية ، االسطوانات الجافة كالمبتلة ، 
 االسطوانة ، مكوناتها االساسية ، اجزاء غطاء االسطوانة 

7-9 
 

مكونات المحرؾ االساسية ، االجزاء  المتحركة  ، عمود المرفق ، كراسي عمود المرفق ، تزييت عمود المرفق ، اسباب 
 انهيار كراسي عمود المرفق ، 

التوصيل مع المكابس ، المكابس كأنواعها ، توزيع الحرارة على المكابس ، حلقات اذرع التوصيل ، طرؽ ربط اذرع 
 المكابس ، أنواعها 

 الصمامات ، الدالئل المقاعد ، انواع الصمامات المستخدمة ، طرؽ تبريد الصمامات ، 
 اشكاؿ مشعب سحب-فلتر الهواء-انخفاض الضغط فيها-مكوناتها-منظومة ادخاؿ الهواء

 ها، عملهاكاتم الصوت العادـ، أنواع  -مانعات شرارة  -مشعب العادـ كأنبوب العادـ -مكوناتها-العادـ منظمومة
10 

منظومة سرعة -مكونات االساسية للكابريتر)منظومة بدء التشغيل- -الهواء(-تذرية الوقود)خلط الوقود-مبداء عمل الكابريتر 
 -كي للوقودفكرة عن الحقن الميكاني-منظومة التعجيل(—الالحمل

11 

التحكم بسرعة الال -التعرؼ على منظومات )التشغيل البارد -اجزاءىا -انواعها -انظمة حقن الوقود االلكتركنية المركزية
 (-التحكم بحقن الوقود-حمل

 على قدرة محرؾ تاثير نسبة خلط الوقود -Monoنظاـ حقن -TBI-CFIانظمة الحقن 
 كمكونات غازات العادـ

 فقط طريقة العمل(-حها كهربائيا)مالحظة دكف شر 

12-13 

منظم -انابيب الوقود-مرشح الوقود -)المضخة اجزاءىا -انواعها -ذات النقاط المتعددة انظمة حقن الوقود االلكتركنية
 -صمامات الحقن(-صماـ تشغيل البارد -ضغط الوقود
 L-LU –-LH-PFI-SFI- Motronic-DGI -انظمة الحقن

 فقط طريقة العمل(-ائيا)مالحظة دكف شرحها كهرب

14-17 

المنظومات : ) منظومة التبريد بالماء ، اجزاء منظومة التبريد بالماء ، السوائل الكيمائية المستعملة كمانع االنجماد ، كمانع 
 الصدأ ، غطاء المشعة ، طرؽ التمدد ، اسباب ارتفاع حرارة المحرؾ 

18 

ظومة التبريد بالهواء ، اجزاءىا )الفركؽ بين التبريد بالماء كبالهواء كمميزات كل المنظم الحرام ، أنواعها ، كيفية عملها ) من 19 



  
 11الصفحح 

 
  

 األسبوع تفاصيل المفردات

 منها 
 20 منظومة التزييت ، مضخة الزيت ، أنواعها ، اجزاء منظومة التزييت ، فكرة عامة عن الزيوت المستعملة ، دكرة التزييت 

 21 اعطاؿ منظومة التزييت ، طرؽ الكشف عنها كصيانتها
اعطاؿ منظومة االشعاؿ ،  -ف بمبدأ عمل منظومة االشعاؿ ، اجزاء منظومة االشعاؿ اجهزة التقديم كالتأخير للشرارة تعري

 طرؽ الكشف عنها كصيانتها
 

22 

 التحكم في نظاـ االشعاؿ ، مقارنة مع موزع الشرارة االعتيادية -منظومة االشعاؿ االلكتركني  انواعها ك مكوناتها
 شعاؿ على قدرة محرؾ كمكونات غازات العادـ تاثير توقيت اال

23 

 26-24 طرؽ اصالح المحرؾ كطرؽ تشخيص اعطاؿ المحرؾ االسباب الرئيسية التي تؤدم الى استهالؾ المحرؾ 
 االجهزة كالعدد الالزمة لخراطة االسطوانات كعمود المرفق كعمود الحدبات ككراسي المرفق ، كالحدبات كالصمامات  

 لة الكاربوف كالترسبات من غرفة االحتراؽ كمقاعد الصمامات ) عملية الكراين (عملية ازا
القياسات المستخدمة في خراطة االسطوانات كعمود المرفق كعمود الحدبات قياسات الثابتة ، المتغيرة ، طرؽ اخراج 

 بط الهيدركليكيالصمامات ذات ض-ضبط خلوص الصمامات -كادخاؿ بطانات االسطوانات في كتلة االسطوانات
 27 اضطراب االشتعاؿ في السرعات الحرة كالعالية 

28 
 

 فحص منظمات الضغط كالحرراة لمنظومة الحقن االلكتركني ، فحص البخاخات
ارتفاع استهالؾ الزيت كالوقود كاسباب النفخ  -سخونة المحرؾ ، الصفع ، الدؽ ، صعوبة االشتعاؿ ، ىبوط قدرة المحرؾ 

 الجانبي 
ضبط اداء  -(check engineاطفاء مصباح)–ازالة االعطاؿ –لتعرؼ على اجهزة فحص كتشخيص اعطاؿ المحركات ا

 اخذ حاالت محددة تتناسب مع منهج اعاله -المحرؾ ، توقيت االشتعاؿ
29-30 

 مالحظة:مفردات العملية تكوف تطبيق للمفردات النظرية

 

 

 

 

 

 

 



  
 12الصفحح 

 
  

 كسط التقنيةجامعة الفرات اال المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 (1كهرباء سيارات . ؾ) اسم / رمز المقرر.3

 دراسة نظرية كعملية أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 االكلى مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 المصطلحات لكهربائية كانواع الربط كاجزاء السيارة الكهربائيةتعليم الطالب ب

 كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم مقررمخرجات ال .14

  ىداؼ المعرفية األ -أ

 تعليم الطالب على تحديد لعطالت-1أ
 صيانة العطل-2أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألىداؼ   -ب 
  لي التدريب العم– 1ب
 

 طرائق التعليم كالتعلم      

 .المحاضرات1
 .التدريب العملي.2
 . عرض االفالـ الخاصة باالعطاؿ باالستفادة من االنترنت3
 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشفهية.1
 .االمتحانات التحريرية.2
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 األىداؼ الوجدانية كالقيمية  -ج
 ابلية على العمل كخدمة عائلتو كمجتمعواعداد شخص لو الق -1ج
 

 طرائق التعليم كالتعلم     

 المحاضرات 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات كاالسئلة الشفهية كالتحريرية
 

 المنقولة ) المهارات األخرل المتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي (.التأىيلية المهارات العامة ك  -د 
  



  
 14الصفحح 

 
  

 البنية التحتية  .16

 كتاب  اسس الكهرباء  )ىيوز( ب المقررة المطلوبة ػ الكت1
 الدكائر الكهربائية

   ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

)  اػ الكتب كالمراجع التي يوصى بها                
 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 

 االنترنت

  ب ػ المراجع االلكتركنية, مواقع االنترنيت ....

 
 المقرر الدراسي  خطة تطوير .17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنية المقرر .15

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أك الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 1نظرم = كما  في المرفق
 2عملي=

المحاضرات   
 كالتدريب العملي 

االمتحانات 
 الشفهية 

 كالتدريب العملي
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 تفاصيل المفردات                               االسبوع 

مقدمة عن المبادل العامة لكهربائية السيارات , نوع التغذية الكهربائية , المصادر الرئيسية الكهربائية للسيارة ,نوع الكهرباء  1
 اطيسية المستخدمة في السيارة ككذالك مقدمة عن النظرية المغن

 نظاـ التغذية في السيارة , الدائرة الكهربائية المغلقة  ,قانوف اـك , القدرة الكهربائية , مسائل رياضية  2
 قوانين كيرشوؼ االكؿ كالثاني , مسائل رياضية , مجموعة تعاريف  3
 ضية انواع الدكائر الكهربائية )لربط المقاكمات ( , توالي , توازم , مختلط , مسائل ريا 4
 مصادر الطاقة في السيارة كتشمل ) البطارية , انواع البطاريات , مكونات البطاريات , طرؽ الشحن لكافة االنواع  5
المحاليل المستخدمة لالنواع الثالثة للبطاريات ,طرؽ التفاعالت الكيميائية , االجهزة المستخدمة لفحص المحاليل , طرؽ  6

 الصيانة , قياس كثافة المحلوؿ 
ربط مصادر الطاقة ) البطاريات ( بالدائرة الكهربائية بثالث انواع , ربط المصادر على التوالي , التوازم , المختلط , خصائص  7

 الربط لكل حالة 
 مسائل رياضية لحساب قيمة المحصلة النهائية لمصدر الطاقة في الدائرة الكهربائية  8
 ريف الخاصة بالتيار المتناكب كاالستدالؿ في ام  جزء يعمل في السيارة فكرة عامة عن التيار المتناكب , التعا 9

 المغناطيسية , الخواص العامة للمغناطيسية , التعاريف لالنواع المغانيط , خطوط القول المغناطيسية ,  10-12

 θدفق المغناطيسي , كصلية الت ø, التدفق المغناطيسي  Ĥ, شدة المجاؿ المغناطيسي  Bكثافة الفيض المغناطيسي 
  العالقة بين الطاقة الكهربائية كالطاقة المغناطيسية , كيفية التحويل بين الطاقتين , ظاىرة اكرستيد , قانوف فارادام , قانوف لينز ,

 الحث الكهركمغناطيسي , انواع الحث , الحث الذاتي , الحث المتبادؿ , الحث الحركي 

( , اجزاءه , مكوناتو , مبدا عملة  , المخطط العاـ   CD, فكرة عامة عن مولد التيار المستمر ) دائرة الشحن في السيارة  13-14
 للدائرة الكهربائية للمولد 

 ( , اجزاءه , مكوناتو , مبدا العمل , المخطط العاـ للدائرة الكهربائية للمولد  CDدائرة الشحن لمولد التيار المتناكب )  15-16

 الحركة ) السلف ( , اجزاءه , مكوناتو , مبدا عملو , المخطط العاـ للدائرة الكهربائية للمحرؾ  محرؾ بادمء 17-18
 

 منظومة االشعاؿ الجيل االكؿ ) االعتيادية ( , االجزاء , مبدا العمل , المخطط العاـ للدائرة الكهربائية للمنظومة  19-20
 كالفحص , المخطط العاـ للدائرة الكهربائية   لشمعة القدح  شمعات القدح , االجزاء , مبدا العمل , الصيانة 21
 منظومة االنارة الرئيسية كالجانبية كالداخلية , مكونات  , مبدا العمل , المخطط العاـ للمنظومات 22-23
 ة الحرارة ( االجهزة المساعدة في السيارة , ) مقياس الوقود , مقياس ضغط الزيت , مقياس تيار الشحن , مقياس درج 24-25
 )الدائرة الكهربائية للسيطرة على ابواب كنوافذ السيارة ) الفتح كالغلق  26
 جهاز التكيف في السيارة كاجهزة التدفئة ) المنظومة الكهربائية (  27
 جهاز ماسحة الزجاج )الدائرة الكهربائية(,جهاز مضخة الوقود)الدائرة الكهربائية( 28
 ية للسمعيات الصوتية كالفديوية ,منظومة االنذار المبكر ضد السرقة الدائرة الكهربائية الدائرة الكهربائ 29-30
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 جامعة الفرات االكسط التقنية المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 ميكانيك ىندسي )ـ.ق( اسم / رمز المقرر.3

 نظرية كعمليةدراسة  أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 االكلى مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 .الميكانيكية ككيفية التعامل مع المسائل كذلك كيفية استخداـ االجهزة الخاصة بالفحوصال الميكانيكية تعليم الطالب بالمصطلحات 
Week Item 

1 Introduction & topics of mechanics 

Definition of mechanics science & the branches basic quantities & 

units , Applications by using mechanics in the life 
2-3 Force , resolution and resultant 

i- vectors 

ii- analytic + applications 

4-5-6-7 Moment of the force & applications 

Couples , applications 

8-9 Equilibrium , definition & the conditions and applications 

10 Free body diagram , procedure of the drawing “F.B.D” 

11-12 Friction , theory and applications types of the friction , coefficient of 

friction , angle of friction 

13 Center of gravity & centroid applications , lines 

14 Center of gravity & centroid , application , single area 

15-16 Moment of inertial , definition , single area 

17-18 Moment of inertial , application 

i- parallel axis theory 

ii- transfer of axis 

19 Dynamics science definition the Newton's second law and application 

20 Rectilinear motion definition and applications 

21 Free fall lows & application 

22 Curvilinear motion low’s & applications 

23 Rotational motion about the fixed axes 

24 Strength of material , sort of the strain 

25 Strength of material , sort of the stress 
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26 Drawing the curvature of the stress force 

27 Tension and compresses 

28 Sheering force , definition and application 

29 Pascal & Archimedes theory and lows , applications 

30 Benully formula , applications 

 

 جامعة الفرات االكسط التقنية المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 رياضيات )ريا( اسم / رمز المقرر.3

 دراسة نظرية  أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 ماالكلى مقرر سنو  الفصل / السنة.5

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 .بعدد من المواضيع كالمصفوفات كالمحددات كالدكاؿ كالتفاضل كالتكامل كاالحصاءتعليم الطالب 
 

 األسبوع تفاصيل المفردات

 1 المصفوفات ، المحددات ، خواصها
 2 لخطية  المعادالت الخطية ، طريقة كرامر ، تطبيقات ، تحليل القوس ، المتجهات حل المعادالت ا

المتجهات ، تحليل النهايات ، انواع المتجهات ، الكميات ، المتجهة القياسية جبر المنحنيات ، العمليات الحسابية 
 للمتجهات

3 

 4 جاىي تطبيقات على المتجهات تحليل قوس العزـككحدة المتجهات المتعامدة ، مقياس المتجهة ، الضرب القياسي كاالت
 5 اللوغاريتم ، تعريف اللوغاريتم ، قوانين اللوغاريتم ككيفية استخدامها حل المعادالت اللوغاريتمية 

الدالة النسب المثلثية كالعالقة بينهم ، بعض القوانين في النسب المثلثية ، الدالة معنى الدالة ، المتغير المستقل كالمعتمد ، 
 الواضحة ، الدالة الضمنية 

6 

 7 القياسات ، غاية الدكاؿ المثلثية كالجبرية ، تطبيقات السرعة الخطية ، المساحات
 8 التفاصيل ، المشتقة ، مشتقة الدكاؿ الجبرية ، تطبيقات قاعدة السلسلة الدالة الضمنية 

 9 الدالة اللوغاريتمية  المشتقة ذات المراتب العليا ، مشتقة الدالة االسية ، مشتقة
 10 مشتقة الدالة المثلثية ، مشتقة الدكاؿ الدائرية
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 األسبوع تفاصيل المفردات

 11 التفاضل الجزئي
 12 تطبيقات على المشتقة ) معادلة الميل ، العمود ، السرعة كالتعجيل (

 13 تطبيقات المشتقة ) التغير االني (
 14 ب ، رسم الدالة التزايد ، التناقص ، النهايات العظمى كالصغرل ، نقاط االنقال

  15 التكامل ، التكامل غير المحدد ، تكامل الدكاؿ الجبرية 
 16 تكامل الدكاؿ االسية كاللوغاريتمية 

 17 تكامل الدكاؿ المثلثية 
  18 تكامل المحدد ، التطبيقات ) المسافة تحت المنحني ، المسافة بين المنحني(

 19 الحجـو الدكرانية كطوؿ القوس للمنحنى
 20 التقريب في التكامل )قاعدة شبو المنحرؼ، قاعدة سمبسوف(

 21 طرؽ التكامل ، تكامل بالتجزئة
 22 التكامل بطريقة التعويض

 23 التكامل بطريقة الكسور الجزئية الكؿ
 24 حل المعادالت التفاضلية من الرتبة االكلى كالدرجة ال ، المنفصلة المتجانسة

 25 تطبيقات –الخطية  –المعادالت التفاضلية 
 26 الضرب –القسمة  –الطرح  –الجمع  –االعداد المركبة 

 27 الصيغة التطبيقية ، تخويل الصفة الكاربترية الى خطية كبالعكس
 28 العمليات االحصائية ، التوزيعات التكرارية ، المدرج التكرارم ، المنحنى التكرارم

 29 معيارم ، التباينالوسط الحسابي ، المدل ، االنحراؼ ال
 30 االحتماالت
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 /المعهد التقني بابلجامعة الفرات االكسط التقنية المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 تطبيقات الحاسب )ت.ح( اسم / رمز المقرر.3

 كعمليةدراسة نظرية  أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 االكلى مقرر سنوم / السنةالفصل .5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 بمبادئ الحاسوب ككيفية العمل عليها.تعليم الطالب 
 األسبوع تفاصيل المفردات النظرية كالعملية

 1 )برامجيات النظاـ كالبرامج التطبيقية (  Softwareكالبرمجية    Hardwareتعريف بالحاسبات : اجيالها، مكوناتها: المادية 
: مفهـو نظاـ التشغيل، اشارة النظاـ، االقراص، االدلة كمستوياتها كالملفات ، أكامر نظاـ التشغيل  MS.DOSنظاـ التشغيل 

 استخداما(  ) األكامر األكثر External commandsكالخارجية   Internal commandsالداخلية 
2 

  Internal commandsأكامر نظاـ التشغيل الداخلية 

Dir , Del , Time , Date , Cls , RD, CD, MD, Echo, Prompt, Ren < copy , vol, ver , 

path ,  

Edit , tree , xcopy , format , chkdsk, diskcopy:  أكامر نظاـ التشغيل الخارجية 

3 – 12 

: مفهـو نظاـ كندكز ، مزاياه ، متطلباتو األساسية ، تشغيل النظاـ ، مكونات الشاشة الرئيسية لسطح  Windowsنظاـ التشغيل 
 task bar، أسلوب التعامل مع فعاليات الفأرة ، أىمية كمكونات شريط المهاـ  Icon، مفهـو األيقونة  Desk topالمكتب 

 ( Shut Downـ المحملة ، الخركج من النظاـ كإطفاء الحاسبة )للدخوؿ الى البرامج ، مفهـو المها Startاالستفادة من 
 My Computer , Myمفهـو النافذة الم برنامج كالتعرؼ على مكوناتها الرئيسية ، التعامل مع أيقونات سطح المكتب مثل )

Documents , Recycle Bin ) 
كيفية التعامل مع تهيئة األقراص المرنة ، من حيث األقراص، المجلدات كالملف ك   My Computerالتعرؼ على مكونات 

نسخ المجلدات كالملفات، االستفادة من القص كاللصق كمعرفة خصائص األقراص كالمجلدات كالملفات ، التعامل مع سلة 
 المهمالت ككيفية حذؼ الملفات ، استرجاعها من خالؿ ما توفره سلة المهمالت في ىذا الجانب

كالتعامل مع  M.S.-DOSفيذ البرامج بشكل مباشر ككذلك التحوؿ الى إشارة نظاـ التشغيل في تن Runاالستفادة من خيار 
 أكامره

 في تشغيل األفالـ  Windows media playerاستخداـ برامج التسلية مثل 
  Calculatorمثل اآللة الحاسبة   Accessoriesاالستفادة من البرامج اإلضافية 

13-27 
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 األسبوع تفاصيل المفردات النظرية كالعملية

 ي إنشاء كحفظ كاسترجاع الرسـو من خالؿ األكامر التي يوفرىا ف Paintالتعامل مع برنامج الرسم 
في كتابة النصوص كحفظها كاسترجاعها كطباعتها كتغيير بنط  WordPadأك  Note Padالتعامل مع نافذة المالحظات 

 طباعتها كتنسيقها
 كأساليبها المختلفة  Helpالتعرؼ على كيفية الحصوؿ على المساعدة 

كيفية اإلصابة ، أنواعها كمعالجتها كالتعامل معها من خالؿ البرامج المضادة    Computer Virusesالحاسبات  مفهـو فيركس
Anti viruses   كالمتوفرة ضمن بيئة نظاـ التشغيل كندكز 

28-30 

 

 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 معامل )مع( اسم / رمز المقرر.3

 كعمليةدراسة  أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 االكلى مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 لحاـ كالخراطة كعدد اخر من االعماؿ الميكانيكيةالطالب على مهارات السباكة كالتعليم 
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 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 رسم ىندسي بالحاسوب)ر.ىػ( اسم / رمز المقرر.3

 عمليةدراسة   أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 االكلى مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 على اداء الرسم الهندسي باستخداـ برنامج االكتوكادتعليم الطالب 
 األسبوع تفاصيل المفردات

نبذة عن –مقاسات لوحة الرسم )القياسية( –سوب لتنفيذ الرسم الهندسي اىمية استخداـ الحا –اىمية الرسم الهندسي 
 برنامج االكتوكاد 

1 

 2 المنسدالت للخطوط كالنصوص  ـ استخدا –انواع الخطوط في الرسم الهندسي 
 4-3 االشكاؿ االساسية  

 6-5 مساعدات الرسم  –تعديالت الرسم 
 9-8-7 على المفاىيم السابقة  تطبيقات –كضع االبعاد  –العمليات الهندسية 

 13-12-11-10 رسم منظور يحتوم دائرة , مستطيل ,مثلث ك مضلع –رسم المنظور 
 15-14 رسم المساقط البسيطة  –نظرية االسقاط 

 17-16 كضع االبعاد على المنظور كالمساقط 
 20-19-18 استنتاج المسقط الثالث من مسقطين 

 23-22-21 رسم مساقط مقطوعة  –قطع حسب المادة اشكاؿ خطوط ال –نظرية القطع 
 26-25-24 رسم مساقط مقطوعة من مسقط محدد

 28-27 رسم مساقط مقطوعة جزئيا  
 30-29 تطبيقات كمشاريع
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 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 لمعداتتقنيات المكائن كا    / المركز علمي القسم ال.2

 حقوؽ كديمقراطية )ح.د( اسم / رمز المقرر.3

 دراسة نظرية  أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 االكلى مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 اف كالديمقراطيةبالمفاىيم االساسية لحقوؽ االنستعليم الطالب 
 األسبوع تفاصيل المفردات

 حقوؽ االنساف ، تعريفها ، اىدافها 
 جذكر حقوؽ االنساف كتطورىا في التاريخ البشرم : حقوؽ االنساف في العصور القديمة كالوسيطة

1 

 حقوؽ االنساف في الحضارات القديمة كخصوصا حضارة كادم الرافدين
 ية مع التركيز على حقوؽ االنساف في االسالـحقوؽ االنساف في الشرائع السماك 

2 

حقوؽ االنساف في العصور الوسطى : حقوؽ االنساف في المذاىب كالمدارس كالنظريات السياسية ، حقوؽ االنساف في 
 ية (الشركات كاعالناتها كالثورات كالدساتير )الوثائق االنكليزية ، الثورة االمريكية ، الثورة الفرنسية ، الثورة الركس

حقوؽ االنساف في التاريخ المعاصر كالحديث : االعتراؼ الدكلي بحقوؽ االنساف منذ الحرب العالمية االكلى كعصبة االمم 
 المتحدة 

3 

 1969االتفاقية االمريكية لحقوؽ االنساف  1950االعتراؼ االقليمي بحقوؽ االنساف : االتفاقية االكربية لحقوؽ االنساف 
 1994الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف  1981حقوؽ االنساف الميثاؽ االفريقي ل

4 

المنظمات غير الحكومية كحقوؽ االنساف ) اللجنة الدكلية للصليب االحمر ، منظمة العفو الدكلية ، منظمة مراقبة حقوؽ 
 االنساف (المنظمات الوطنية لحقوؽ االنساف 

5 

 6 لواقعحقوؽ االنساف في الدساتير العراقية بين النظرية كا
 العالقة بين حقوؽ االنساف كالحريات العامة :

 في االعالف العالمي لحقوؽ االنساف -1
 في المواثيق االقليمية كالدساتير الوطنية  -2

7 

 8 حقوؽ االنساف الضركرية كحقوؽ االنساف الجماعية
 حقوؽ االنساف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كحقوؽ االنساف المدنية كالسياسية

 قوؽ االنساف الحديثة : الحقائق في التنمية ، الحق في البيئة النظيفة ، الحق في التضامن ، الحق في الدين ح
9 



  
 23الصفحح 

 
  

 األسبوع تفاصيل المفردات

ضمانات احتراـ كحماية حقوؽ االنساف على الصعيد الوطني ، الضمانات في الدستور كالقوانين ، الضمانات في مبدأ سيادة 
 القانوف

الضمانات في الرقابة الدستورية ، الضمانات في حرية الصحافة كالرأم العاـ ، دكر المنظمات غير الحكومية في احتراـ 
 كحماية حقوؽ االنساف

10 

 ضمانات كاحتراـ كحماية حقوؽ االنساف على الصعيد الدكلي:
 دكر االمم المتحدة كككاالتها المتخصصة في توفير الضمانات -
قليمية ) الجامعة العربية ، االتحاد االكربي ، االتحاد االفريقي ، منظمة الدكؿ االمريكية ، منظمة دكر المنظمات اال -

 اسياف (

 دكر المنظمات الدكلية غير الحكومية كالرأم العاـ في احتراـ كحماية حقوؽ االنساف -

11 

لحريات المعلنة ، استخداـ مصطلح النظرية العامة للحريات : اصل الحقوؽ كالحريات ، موقف المشركع من الحقوؽ كا
 الحريات العامة

الطبيعة الوظيفية لمفهـو الحريات العامة : االعتبارات الفلسفية للحق الوظيفي ، االعتبارات البنيوية للحق الوضعي، 
 االعتبارات االقتصادية كالحريات العامة

12 

 13 القاعدة الشرعية لدكلة القانوف
 بل السلطات العامةتنظيم الحريات العامة من ق

 التقاضي اك التظلم غير القضائي
 الطعن القضائي ، تحديد مسؤكلية الدكلة عن اعمالها الشرعية

 اثر ازدكاجية القضاء على الحريات العامة -
 الحريات العامة بمقتضى الفقو االدارم -

 المساكاة : التطور التاريخي لمفهـو المساكاة

14 

 التطور الحديث لفكرة المساكاة

 المساكاة بين الجنسين -
 المساكاة بين االفراد حسب معتقداتهم كعنصرىم -

15 

 مفهـو الحريات ، تصنيف الحريات العامة
 الحريات االساسية ، الحريات الفكرية ، الحريات االقتصادية كاالجتماعية

16 

 حرية االمن كالشعور باالطمئناف
 حرية الذىاب كاالياب

17 

 لرأم ، حرية المعتقدالحريات الفكرية : حرية ا
 حرية التعليم

18 

 حرية الصحافة
 حرية المجتمع

19 

 20 قانوف مواجهة التخريب
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 األسبوع تفاصيل المفردات

 حرية الجمعيات

 الحريات ذات المضموف االقتصادم كاالجتماعي
 حرية العمل

21 

 22 حق التملك

 23 حرية التجارة كالصناعة

 24 حرية المرأة
 25 االحزاب السياسية كالحريات العامة

 26 لحريات العامة في العالما

 27 التقدـ العلمي كالتقني كالحريات العامة

 28 مستقبل الحريات العامة

 الديمقراطية ، تعريفها ، انواعها
 مفاىيم الديمقراطية

 الديمقراطية في العالم الثالث

29 

 30 االنظمة الديمقراطية في العالم
 

 لتقنية/المعهد التقني بابلجامعة الفرات االكسط ا المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 موائع كديناميك حرارم )ـ.د.ح( اسم / رمز المقرر.3

 كعملية دراسة نظرية  أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 االكلى مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 داد ىذا الوصف تاريخ إع.7

 أىداؼ المقرر.8

 لميكانيك الموائع كالديناميك الحرارم   تعليم الطالب بالمفاىيم االساسية
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Week 

No. 

Syllabus  

1 Types of unit systems, density, specific volume, pressure, temperature (Celsius 

and absolute),Properties of fluids : difference between fluids and solid metals, 

difference between liquids and gases  
2 Definition of density, relative density, specific weight, specific volume, ideal fluid, 

real fluid, examples. 

3 Shear stress, dynamics of fluid flow, Newton's Law of viscosity, dynamic viscosity, 

kinematic viscosity , surface tension.- Capillarity, liquid vapour pressure, 

4-6 Pressure, liquid pressure head, Pascal aw of pressure, variation of liquid pressure 

heat with respect to gravity, pressure at a datum for stationary liquid. 
Absolute pressure, gage pressure, barometer, pressure gage equipment. 

Bourdon gage, Piezometer, U tube manometer, comparative gage. 
7 Fluid motion, fluid flow, pressure of fluid flow, laminar flow, turbulent flow, 

velocity profile of flow, Reynold's number. 
8 Flow rate, volumetric flow rate, mass flow rate, - Continuity equation, problems 

on continuity equation for uncompressibil fluids. 
9-11 Bernoulli equation and application. 

12-14 First law of thermodynamics, kinds of energy, (dynamic energy, potential 

mechanical energy, internal energy, heat , work), work of a system represented on 

pressure – volumle diagram, energy of flow, enthalpy, energy – conservation 

equation of first law of thermodynamics. 

Classifications of systems, application of first law of thermodynamics on closed 

systems, energy equation for steady flow, some application on first law for steady 

state open systems, application on first law for steady state open systems, 

application on (nozzle, diffuser, through, condenser, boiler, turbine, compressor, 

heat exchanger, open plane), representation of work for open systems for steady 

flow on pressure volume diagram, examples. 
15 5) Second law of thermodynamics : 

Reversible process, entropy, temperature-entropy diagram, coordinates place on 

T-S diagram, cycles, work of cycle, thermal efficiency of cycle, examples. 

State of second law for heat engine, and for heat pump. 
16-19 

 

 Ideal Gas : 

Specific heat at constant volume, specific heat at constant pressure, equation of 

ideal gas state, gas constant, universal gas constant 
Constant volume process, constant pressure process, constant temperature 

process, studying of process on P – V diagram and T – S diagram, examples. 
20-24 Adiabatic process, isentropic process, studying of process on P -V diagram and  

T-S diagram , examples. 

standard air cycles : 

Carnot cycle, reversed carnot cycle, studying of cycle on P – V diagram and T – S 

diagram, examples. 

Auto cycle, dessel cycle, studying of cycle on P – V diagram and T – S diagram, 

calculating heat changed, work and efficiency of each cycle. 
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Week 

No. 

Syllabus  

Combined cycle, studying of cycle on P – V diagram and T – S diagram, finding 

heat changed, work , efficiency , parameters affecting on standard air cycle 

efficiency, comparision between, Autto, dessel, dual cycles), examples. 

25-28 

 

 Heat transfer by conduction : 

Steady state heat conduction, conduction through homogenous plane wall, 

conduction through composite wall, thermal resistance, heat conduction through 

homogenous cylindrical wall, heat conduction through multi layers cylindrical 

wall, examples. 
 Heat transfer by convection : free &forced-thermal resistance  

Heat transfer by radiation, definition of thermal radiation, emissivity of black 

body, Stefan – Boltzmann law for radiation, emissivity  
29-30 Heat exchangers and their types, logarithmic mean temperature difference, 

calculations of heat exchangers, effectiveness of heat exchangers, examples. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 27الصفحح 

 
  

 

 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 ميكانيك سيارات )ـ.س( اسم / رمز المقرر.3

 دراسة نظرية   أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 مقرر سنوم الثانية الفصل / السنة.5

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 السيارات  ككيفية حل المسائلتعليم الطالب بالمفاىيم االساسية لميكانيك 
Week Item 

1 Automotive performance , the total resistance affecting car motion 

2 Traction effort 

3-4 Surplus effort & examples 
5-6 Gears , types gearing system , motion between two gears , selecting the 

best gear ratio , ear axle ratio , overall gear ratio examples 

7 Bearing types , calculations and design of sliding bearing 

8 Shafts , types , calculation and design of the shafts 

9-10-11 Clutch , types , design , power transmitted , calculation 

12-13-14-15 Belts . types , system types , calculation of power transmitted from flat and 

v. type. 
16-17-18-19-20 Brakes , types systems function , calculation of stopping distance , 

declaration , load transfer during brake , braking force on front and rear 

wheel , wheel piston diameter , all these calculation based on disc and 

shoes brake type. 
21-22 Suspension system types advantages and disadvantages 

Calculation of leaf and coil spring 

23-24 Steering system , calculations , types 

25-26 Overturning and sliding speed 
27 Piston , types , calculation of thermal and tensile stress 

28 Crankshaft , types , calculation of thermal and tensile stress 

29-30 Study of various design car system ( car with front engine mounted and 

rear wheel drive , car with front engine and rear wheel drive , car with rear 

engine mounted and wheel drive system 
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 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 داخلي )ـ.ا.د( حركات احتراؽم اسم / رمز المقرر.3

 كعمليةدراسة نظرية   أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 مقرر سنوم الثانية الفصل / السنة.5

 ساعة120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 تعليم الطالب بالمفاىيم االساسية لميكانيك السيارات  ككيفية حل المسائل

Week Item 

1 Basic engine nomenclature 

2 Four – stroke cycle spark – ignition engine four – stroke cycle 

compression ignition engine 

3 Valves timing for 4- stroke engine 

4 Two – stroke engine , comparison of two stroke and four stroke 

engine , valves timing for 2- stroke engine 

5 Save engine systems for 2- stroke engines 

6-7-8 Engine performance and resting , performance parameters for 4- 

strike engine and 2- stroke engine , basic measurements indications 

9-10-11 Performance of S. I. Engine performance of C. I. Engine Illustrative 

examples 
12 Engine heat balance sheet 

13 Effect of strength mixture (Fr) on engine performance factors 

14 Combustion in S. I. Engines stages of combustion in S. I. Engine 

15 Inject of engine variable on stages of combustion in S. I. Engine 

16 Detonation or knocking in S. I. Engine effects of detonation 

17 Control of duration , pre-ignition , effect of pre-ignition on engine 

18 S.I. engine combustion chamber designs 

19 Carburetion in S. I. Engine 

20 Simple carburetor – calculation of the Air-fuel nation for a simple 

carburetor 
21 Injection fuel systems in S.I. engine 
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Week Item 

22 Combustion in C. I engines , stages of combustion in C.I. engine , 

variable affecting , stages of combustion 

23 Diesel knock  methods of controlling diesel knock 

24 C. I. Engine combustion chamber designs 

25 Fuel injection in C. I. Engine requirements of diesel injection 

system , types of injection systems , types of fuel injectors and 

nozzles 

26 Fuel , specification , fuels for S. I. Engines , Octane number 

requirement , additives , fuels for C. I. Engine Octane number  

additives 

27 Effect of supercharging on performance of the engine 

supercharging types 

28 Engine friction and lubrication , additives 

29 Pollutants from S. I. Engine , effect of engine maintenance on 

exhaust emissions , emissions control 

30 Diesel emissions , diesel smoke and its control comparison diesel 

and gasoline emissions 

 

 

 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 يات المكائن كالمعداتتقن    / المركز علمي القسم ال.2

 ابداف سيارات )ا.س( اسم / رمز المقرر.3

 دراسة نظرية كعملية  أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 مقرر سنوم ثانيةال الفصل / السنة.5

 ساعة120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 لالعماؿ الميكانيكية كخواص المواد  كحل المسائلاالساسية لتعليم الطالب بالمفاىيم 
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 االسبوع تفاصيل المفردات

 1 نبذة عن تطور صناعة السيارات
 2 نبذة عن صناعة بدف كىيكل السيارة ، بناء البدف كالتعرؼ على التصاميم المختلفة البداف كىياكل السيارات

 4-3 كبدف السيارة ، المواد الحديدية ، المواد غير الحديدية )االنواع كالمواصفات(المواد الهندسية المستخدمة في صناعة ىيكل 
 5 خواص المواد الهندسية )الخواص الفيزيائية ، الخواص الميكانيكية ، قابلية التهشيم ، االختبارات الميكانيكية (

 6 االجهاد كاالنفعاؿ البسيط
 7 باشر االجهاد المباشر اك العمودم ، االنفعاؿ الم

 8 قانوف ىوؾ –المواد المرنة 
 9 معامل يونك –معامل المركنة 

 10 تجربة الشد ) مخطط االجهاد كاالنفعاؿ (
 11 مسائل محولة بسيطة نسبيا

 12 اللحاـ بالقوس الكهربائي ، بدأ القوس كاعادة بدأ القوس
 13 لحاـ النقطة  –اللحاـ بالمقاكمة الكهربائية 

 15-14 انواع المشاعل  –شعلة االككسي استيلين  –معدات االككسي استيلين  –مصادر التسخين  –اللحاـ الغازم 
 16 الربط بالبرشاـ ، انواع الربط ) التراكيب ، التناكيب ( ايجاد قوة الشد في مسمار البرشاـ ، مسائل محلولة 

 17 مقارنة بين الربط باللحاـ كالربط بالبرشاـ )مزايا كمساكئها(
 19-18 ربوت ، مميزات الربوت على االنساف استعماالتو المختلفة في صناعة السياراتال

 21-20 التشكيل ، عمليات التشكبل كالطرؽ على البارد ، االنواع ، عمليات الطرؽ كالتشكبل على الساخن ، االنواع 
 22 دراسة التصاميم الخاصة بهيكل المركبة

 23 رىا من العوامل على بدف السيارةالتآكل كتأثير العوامل الجوية كغي
 24 ن ازالة االجزاء المتآكلة كالمتضررة مطالء السيارة ، تهيئة البدف كاالجزاء المراد صبغها كتنظيفها 

 25 الفسفرة كالصبغ االساسي كاعماؿ المعجوف كالصقل 
 26 كؿ(االصباغ االساسية ، انواعها ، طرؽ مزج االلواف ، تطابق االلواف ) حسب الجدا

 27 طريقة الصبغ في المعامل االنتاجية 
 28 عمليات التلميع كالتشطيب النهائية 

 29 مشاكل الطالء ، تشخيصها ، طرؽ معالجتها ، االسباب 
 30 زجاج السيارات ، انواع ، عمليات تصليح كتركيب الزجاج االمامي كالخلفي كالجانبي 
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 االكسط التقنية/المعهد التقني بابلجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 صيانة سيارات )ص.س( اسم / رمز المقرر.3

 دراسة نظرية كعملية  أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 الثانية مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة240 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 داد ىذا الوصف تاريخ إع.7

 أىداؼ المقرر.8

 لصيانة السيارات تعليم الطالب بالمفاىيم االساسية 

 

 األسبوع تفاصيل المفردات

كرسي االعتاؽ(   –قرص الضغط  –القابض ، أنواع القوابض المفردة ، متعددة األقراص مكونات القابض ) قرص االحتكاؾ 
 نة متاعب القابض كطرؽ التشخيص كالصيا

1-2 

جهاز التوافق ، متاعب مجموعة النقل  –مجموعة النقل ، أىمية مجموعة النقل أجزاء مجموعة النقل كاالنزالقية التوافقيى 
 كطرؽ الكشف عنها كصيانتها

3-4-5 

ة عملها ، مجموعة النقل الذاتية )التقائية( منظومة التوصيل بالسائل ، محولة القدـ ، تركيب مجموعة النقل الذاتية ، طريق
 منظومة السيطرة بمجموعة النقل الذاتية ، أعطاؿ المجموعة كطرؽ الكشف عنها كصيانتها

6-7-8-9 

عمود اإلدارة ، أنواعو ) المجوؼ كالصلد ، الوصالت الجامعة ، تركيبها كعملها ، متاعب عمود اإلدارة طرؽ الكشف عنها ، 
 4maticلرباعي كصيانتها ، سيارات الدفع الرباعي كسيارات الدفع ا

10 

 12-11 المحور الخلفي شرح الجزائو المختلفة ، طريقة عملها أعطالها المحور الخلفي كطرؽ الكشف عنها كصيانتها
 14-13 التعليق ، أنواعو ) المستقل كغير المستقل( التعليق التاـ االستقاللية ، فكرة التعليق الهيدركليكي المسيطر عليو الكتركنيا

 15 ادة ، مكونات المجموعة ، انواع صناديق التوجيومجموعة القي
 16 متاعب مجموعة القيادة كطرؽ الكشف عنها كصيانتها

 18-17 مجموعة القيادة الهيدركليكية )انواعها( طريقة عملها ، متاعب مجموعة القيادة الهيدركليكي كطرؽ الكشف عنها كصيانتها
 19 دة اللي رادع الصدمات ، متاعب النوابض كطرؽ الكشف عنها كصيانتها النوابض انواعها ) الورقية الحلزكنية( اعم
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 األسبوع تفاصيل المفردات

 20 زكايا العجالت
، منظومة ضد ABSالموقف ، أنواع الموقفات )القرصية كالطبلية ك الهيدركليكية ك الهوائية( ، فكرة المنظومات المساعدة 

 Distomatic على المسافات أكتوماتيكيان  ، منظومة المحافظةASDالقفل ، منظومة ضد االنزالؽ أثناء التعجيل 
 

21-22 

الموقف اليدكم ، أجزاء الموقف الهيدركليكي الموقف ذك المساعد التخلخلي ، أجزاءه كطريقة عملو ، ضبط الموقف ، 
 استنزاؼ الهواء ، أعطاؿ الموقف كطرؽ الكشف عنها كصيانتها 

23-24 

ير ضغط الهواء على اإلطارات ، اإلطار المعدني أنواعو ، خواصو صيانتو طرؽ اإلطارات المطاطية ، أنواعها قياساتها ، تأث
 إصالح اإلطار المطاطي

25 

 26 مضخات حقن الديزؿ ، أنواعها
 28-27 فكرة عن السيارات الكهربائية كسيارات الطاقة الشمسية فكرة عن السيارات الصديقة للبيئة من ناحية التلوث كبدائل الوقود 

 30-29 واء ، مكونات المكيفة ، طريقة عملها ، أعطالها  كطرؽ صيانتها مكيفة اله
 

 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 (2( . ؾ)2كهرباء سيارانت ) اسم / رمز المقرر.3

 دراسة نظرية كعملية  ةأشكاؿ الحضور المتاح.4

 الثانية مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 السيارات  لكهربائية تعليم الطالب بالمفاىيم االساسية
 االسبوع تفاصيل المفردات

 2-1 ر ، المولد ، المنظم ( اجزاء المولد كمبدأ عملو دائرة الشحن ) التيار المستم

 3 ( بواسطة جهاز الفحص الخاص DCصيانة المولد كتشخيص اعطالو )
 4 منظم التيار المستمر ، اجزاءه ، عملو ، تشخيص اعطالو 

 5 ( اجزاءه ، عملو ACمولد التيار المتناكب )
ب كطرؽ تشخيصها كاصالحها كبياف الفركقات بين مولدات التيار المستمر اعطاؿ دائرة الشحن للتيار لمولد التيار المتناك  6 
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 االسبوع تفاصيل المفردات

 كالمتناكب
 7 منظم التيار المتناكب كانواعو المختلفة

 8 لف االسالؾ لعضو االنتاج
 10-9 اسالؾ التوصيل( –شمعات الشرر  –موزع الشرر  –ملف االشعاؿ  –المفتاح الرئيسي  –منظومة االشعاؿ العادية ) البطارية 

 12-11 ضبط االشتعاؿ(  –موزع الشرر  –المكثف  –خدمة كصيانة منظومة االشعاؿ ) فحص ملف االشعاؿ 
 13 استخداـ جهاز )االسيلوسكوب( لفحص منظومة االشعاؿ 

 14 جهاز فحص  ) منظم التيار كالفولتية(
  15 ( Distributor testerاستخداـ الجهاز الكهربائي الحديث لفحص صالحية الموزعة ) 

 16 استخداـ جهاز توقيت الشرارة الحديث كتطبيقاتو كضبط الشرارة
( لتحليل العادـ كمعرفة صالحية  Infra-red exhaust emission testerاستخداـ جهاز )االشعة تحت الحمراء 
 شمعات الشرر كايجاد اخطاء المنظومة 

17 

 1819 منظومة االشعاؿ االلكتركنية 
 20 ة )الجانبية كالرئيسية كالداخلية (منظومة االنار 

 21 مضخة الوقود الكهربائية  –جهاز ماسحة الزجاج  –مقطع االنارة االلكتركني  –جهاز تقطيع االشارة الجانبية 
 22 اعطاؿ منظومة االنارة االمامية كالخلفية كالجانبية كالمصابيح الداخلية

مقياس تيار  –مقياس درجة الحرارة  –مقياس ضغط الزيت  –قياس الوقود االجهزة الكهربائية المساعدة في السيارة ) م
 الشحن(

23-24  

دائرة الراديو  –دائرة ماسحة الزجاج  –دائرة االشارة الجانبية كالرباعية  –الدكائر الكهربائية الثانوية في السيارة ) دكائر المنبو 
 المسجل

25-26 

 27 كنوافذ السيارة الدائرة الكهربائية للسيطرة على ابواب 
 28 جهاز التكييف في السيارة كاجهزة التدفئة ) المنظومة الكهربائية(

 29 جهاز االنذار في السيارة كنظاـ السيطرة االلكتركنية 
استخداـ جهاز )االكسيلوسكوب( لفحص اشتغاؿ اداء محرؾ السيارة ذك الشاشة كمنظومتو الكهربائية كاستخداـ الحاسبة في 

 الفحص
30 
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 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 ادارة صناعية )ا.ص( اسم / رمز المقرر.3

 دراسة نظرية   أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 الثانية مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة60 )الكلي(لدراسية عدد الساعات ا.6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 كدراسة كادارة المشاريعلالدارة كمحطات القول تعليم الطالب بالمفاىيم االساسية 
 

 االسبوع تفاصيل المفردات   

 2-1 صناعي نبذة تاريخية عن االمن الصناعي كاثره على الكفاءة االنتاجية كقواعد االمن ال

السيطرة  –االحتياجات كاالجراءات الكفيلة لمنع كقوع الحادثة كتقليلها  –العناصر االساسية في تنظيمات االمن الصناعي 
 الهندسية على المصنع

2 

 3 الوقاية من الورش الميكانيكية بالنسبة للعدد اليدكية  –قواعد كنظم عامة للوقاية من الحوادث 
 4 الحرائق كمكافحتها كطرؽ التحكم بها –صية معدات الوقاية الشخ

 5 مفاىيم االدارة  –االدارة 
 6 االجور كانواعها –الوظائف االدارية 

 7 التنظيم الصناعي الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصناعية  –المستويات االدارية 
 8 دراسة قياس الوقت –) مخطط العامل كالماكينة(  –دراسة الحركة 

 9 خطوات الشراء –المشتريات  –ى المواد السيطرة عل
 10 السيطرة على الخزين –كجرد المخازف  –انواعها  –المخازف 

 11 خواص كصفات المدراء  –عالمات االدارة الجيدة  –انواع المدراء  –القيادة كالمدير الكفء 
 12 كظائف العالقات العامة كالصناعية  –العالقات العامة  –العالقات الصناعية 

 13 اثر الصيانة على النواحي االقتصادية  –صيانة المصنع  –مفهـو الصيانة العامة 
 14 تخطيط عمليات الصيانة  –تكاليف الصيانة  –انواع الصيانة 

 15 اىداؼ الصيانة انواعها من حيث الموقع كالعمل
 16 انواع المحطات كشرح مفصل عن المحطات –تعريف المحطة 
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 االسبوع تفاصيل المفردات   

 17 وذجية لصيانة السياراتزيارة لمحطة نم
 18  9اقساـ الخدمة المختلفة في محطة الصيانة كاالصالح السيارات )الخدمة الحقيقية

 19 اقساـ الخدمة الثقيلة كاالعماؿ الكهربائية كاعماؿ الهياكل كللصبغ كالتلميع .. الخ
 20 حساب مساحة االدارة كموقف السيارات كصالة العرض كالمخزف

 21 لة كحساب احتياجات كل قسم الى العماؿ كحساب العدد الكلي للعماؿحساب العما
 22 شرح كامل عن معنى التكاليف المباشرة كغير المباشرة

 23 شرح كامل عن المقايسة كاالسس التي تعتمد عليها في استخراج أم مقايسة 
 24 كيفية حساب مقايسة لمبيت السيارات في المحطة

 25 اتمقايسة الصالح السيار 
 26 مقايسة لنقل ركاب بواسطة السيارات

 27 كيفية كضع تسعيرة لبيع سيارة مستعملة 
 28 تقرير عن احد المواضيع السابقة كمناقشتها بشكل مجاميع اك منفردة للطلبة

 29 افالـ علمية عن تصميم الورش الحديثة
 30 يثة لذلك رسم كرش نموذجية لمحطات الخدمة معتمدا على االسس العلمية الحد

 

 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 رسم صناعي بالحاسوب)ر.ص( اسم / رمز المقرر.3

 دراسة نظرية   أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 الثانية مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة90 )الكلي(دد الساعات الدراسية ع.6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 لتجميع االجزاء الميكانيكية كالرسم بالحاسوبتعليم الطالب بالمفاىيم االساسية 
 

 االسبوع تفاصيل المفردات
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 االسبوع تفاصيل المفردات

 1 اطع ، كضع االبعاد بواسطة برنامج االكتوكاد  .مراجعة عامة لمواضيع الصف االكؿ ، الخطوط الهندسية ، المساقط ، المق

 3-2 طرؽ الربط باستخداـ اللوالب ، انواع اللوالب ، انواع الصواميل ، مع رسم لوحة .
 5-4 الربط بواسطة الخوابير ، انواعها ، استخداماتها ، رسم لوحة تجميعية 

 7-6 كضع رموز اللحاـ الربط بواسطة اللحاـ ، رموز اللحاـ ، رسم لوحة تجميعية مع 
 9-8 الربط بواسطة البرشاـ ، اشكاؿ مسامير البرشاـ انواع الربط بالبرشاـ ، رسم لوحة تجميعية 

 10 لوحة تطبيقية لتجزئة كتجميع رافعة ميكانيكية 
 11 النوابض ، انواعها ، استخدامانها ، رسم لوحة لنابض انضغاطي

 12 العادـ رسم لوحة تطبيقية لتجزئة كتجميع صماـ
 13 كصوالت االعمدة )القارنات( انواعها ، رسم لوحة تطبيقية 
 14 القوابض ، انواعها كاستخداماتها ، مع رسم لوحة تطبيقية 

 15 ( رسم لوحة تجميعية لكرسي تحميل احتكاكيBearingكراسي التجميل )
حتاف لتجميع اجزاء تحتوم على عجالت السيور ( انواعها كاستخداماتها مع رسم لو Pulley & Beltsالبكرات كالسيور )
 بانواعها المختلفة

16 

( التعاريف االساسية ، رسم الترس العدؿ مع لوحة تجميعية Spur gears( انواعها ، التركس العدلة )Gearsالتركس )
 لتعشيق الترس العدؿ

17-18 

 20-19 ميعية لتعشيقو الترس المخركطي( التعاريف االساسية مع رسم لوحة تجBevel gearsالتركس المخركطية )
 Autodesk inventor  21-22مقدمة عن برنامج االكتوديسك انفينتور 

 2D – Environment  23بيئة الرسم الثنائي االبعاد 
 Assembly environment  24-25بيئة التجميع 

 dynamic analysis and movement  26-27 بيئة التحليل الديناميكي كالحركة 
 feature and enhancement  28االضاقفات على الرسـو 

 practical project  29-30مشركع باختصاص القسم المعني لجزء من ام منظومة عملية 
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 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تتقنيات المكائن كالمعدا    / المركز علمي القسم ال.2

 تطبيقات الحاسب )ت.ح( اسم / رمز المقرر.3

 كعمليةدراسة نظرية   أشكاؿ الحضور المتاحة.4

 الثانية مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 كاالكسل كاالتوكادلالنترنت تعليم الطالب بالمفاىيم االساسية 
 

 األسبوع تفاصيل المفردات

كيفية   –كصف الشاشة الرئيسية كمكوناتها  -تشغيلو -Internet-مفهـو االنترنيت –كأنواعها  Networkمفهـو الشبكات 
التعرؼ على طرؽ  – Yahoo , Goggleاالستفادة من محركات البحث المشهورة  –( Webاالتصاؿ مع الشبكة العالمية )

 ث عن المعلومات كالوصوؿ إليها البح

1-2-3  

التعرؼ على مفهـو البرنامج : فوائده كمواصفاتو كميزاتو كطرؽ تشغيلو كالتعرؼ على الشاشة الرئيسية كمكوناتها  Excelبرنامج 
 كاحتوائها على مختلف القوائم كاألدكات الفعالة.

 مفهـو الخلية كأنواع البيانات األساسية ككيفية إدخالها
 إغالؽ البرنامج كإغالؽ الملف Workbook, Worksheetية حفظ صفحة العمل كيف

فتح الملف المحفوظ كإدخاؿ البيانات كإجراء العمليات الحسابية البسيطة كالتعرؼ على كيفية ضبط أك تنسيق البيانات كىيكلتها 
 ضمن الخلية الواحدة أك مجموعة الخاليا

 الخاليا بصورىا المختلفة ككذلك كيفية فرز البيانات  التعرؼ على طرؽ جمع البيانات أك مجموعة
كغيرىا من   Sum , Min , Max < count , SQRT, Averageاستخداـ بعض الدكاؿ التي يوفرىا البرنامج مثل ، 

 الدكاؿ اإلحصائية المفيدة ذات العالقة
نات أك نقل البيانات كالتعرؼ على مفهـو نسخ العمليات التي يوفرىا البرنامج ، كيفية نسخ البيا Editingالتعرؼ على عملية التنقيح 

  Absoluteكالخاليا المطلقة  Relativeالحسابية ككذلك مفهـو الخاليا النسبية 
 التحكم في عرض الخلية : تغيير نمطها كنسقها من خالؿ استخداـ أدكات التنسيق

صية الى مخططات بمختلف أنواعها من خالؿ أمر المخططات ككيفية تحويل البيانات الرقمية كالن Chartالتعامل مع المخططات 
(Chart Wizardكالتعرؼ على كيفية إجراء التعديالت كالتنقيحات التي يوفرىا البرنامج ) 

4-5-6-7-8-9-
10  
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 األسبوع تفاصيل المفردات

 التعرؼ على كيفية إضافة أك حذؼ الصفوؼ أك األعمدة في صفحة العمل ككيفية طباعة البيانات الرقمية أك المخططات 
 

  Arc – (Absolute – Relative – Polar ) line –التعرؼ تلفة  Auto CADرنامج ب

Multiline – pline – point – circle  على بيئة عمل البرنامج المختلفة للشاشة 

Menus – Screen – Scroll Bars – tool Bars – Properties  

11  

الخزف  Snapالقفز  – Gridالشبكة  – Unitsكحدات الرسم  – Limitsحدكد الرسم  –فتح ملف جديد  –إعداد كرقة رسم 
Save as , Save  

12 

 15-14-13 التعرؼ على أكامر الرسم المخطط
   Editingالتعرؼ على أكامر التعديل 

Mirror - Move  - Copy - Offset  

16-17-18 

 Osnap 19الرسم الدقيق 
 Dimension 20إضافة األبعاد 

 Hatch  21كالقطاعات   Textإضافة النصوص 
  Layer - Properties  - linetypes -  22التحكم بمواصفات الرسم 

 Block& Attributes  23 الكتل كالتوصيفات
Measure – Block – wblock – explode – divide 24 

 Ucs - Vports - Elev- thickness   25-26مدخل الى رسم الثالثي األبعاد 
 3D surfaces  27-28الثية األبعاد إنشاء سطوح ث

 3D Solids  29 – 30إنشاء أجساـ ثالثية األبعاد 
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 جامعة الفرات االكسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن كالمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 مشركع )ـ( اسم / رمز المقرر.3

 مناقشةدراسة نظرية ك   المتاحة أشكاؿ الحضور.4

 الثانية مقرر سنوم الفصل / السنة.5

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ المقرر.8

 كيفية البحث لحل مشكلة معينة ككتابة تقرير فني بها .تعليم الطالب  
 


