
 نيكيةاالمفردات السنوية لقسم التقنيات الميك

 

 السنة الدراسية االولى

 نوع المادة المادة الدراسية ت
 عدد الساعات

 م ع ن

1 
 (1)عمليات تصنيع

Manufacturing Processes(1) 
 4 2 2 تخصصية

2 
 خواص مواد

Material Properties 
 2 - 2 تخصصية

3 
(1المعامل)  

Workshops(1) 
 8 8 - تخصصية

4 
 الميكانيك*

Mechanics 
 5 3 2 مساعدة

5 
 الرياضيات

Mathematics 
 2 - 2 مساعدة

6 
(1تطبيقات الحاسوب)  

Computer application(1) 
 3 2 1 مساعدة

7 
 الرسم الهندسي 

Engineering drawing  
 3 3 - مساعدة

8 
 تكنولوجيا الكهرباء 

Electrical technology 
 3 2 1 مساعدة

9 
 حقوق اإلنسان

Human rights  
 2 - 2 عامة

10 
 اللغة اإلنكليزية*

English Language 
 1 - 1 عامة
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 ثانيةالسنة الدراسية ال

 نوع المادة المادة الدراسية ت

 عدد الساعات

 م ع ن

1 

 تقنية أجزاء المكائن *

Machine Parts 
 3 - 3 تخصصية

2 
 (2)عمليات تصنيع

Manufacturing Processes(2) 
 4 2 2 تخصصية

3 
 المعادن 

Metallurgy 
 4 2 2 تخصصية

4 
 (2المعامل)

Workshops(2) 
 8 8 - تخصصية

5 
 المشروع 

Project 
 4 4 - تخصصية

6 
 الرسم الصناعي 

Industrial drawing 
 3 3 - تخصصية

7 
 اإلدارة والسالمة المهنية 

Management & occupational safety 
 2 - 2 مساعدة

8 
 (2تطبيقات الحاسوب) 

Computer application(2) 

 3 2 1 مساعدة

9 

 الديمقراطية

Democracy 

 

 2 - 2 عامة

11 
 اللغة اإلنكليزية*

English Language 
   1 عامة
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 السنة الدراسية االولى المقرراتبنية  -

 

(1)عملٌات التصنٌع  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

 . رالماٌكرومت، أنواعها ، استخداماتها ، أجزائها ، فكرة عمل  تالمٌكرو مترا الثالث 

 قوالب القٌاس واستخداماتها ، أنواعها ، طرٌقة استعمالها . الرابع 

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

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

 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

 المستخدمة  المستمٌتةمقعد ، القوالب الطفٌلــــة والقوالب 

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

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 . 

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 . 

بما فٌه لحام النقطة ولحام  لحام الضؽط على الساخن والمتضمن ) لحام المقاومة الكهربائٌة 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 

 حام الٌمٌنً واللحام الٌساري ، القطع باال وكسً استٌلٌن .أنواع اللهب ، الل

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

 األقطاب ، تؽلٌؾ األقطاب المعدنٌة وأنواعها .

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

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

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



 

 

 بالترمٌث.

لتبرٌس ولحام الكاوٌة ) لحام المونة ولحام السمكرة ( وبعض األنواع الحدٌثة من لحام ا 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 ( .

(1)عملٌات التصنٌع المفردات العملٌة   

 تفاصٌل المفردات األسبوع

االحتٌاطات الواجب تعرٌؾ الطالب على مختلؾ أدوات وأجهزة القٌاس فً المختبر ،  األول

 إتباعها فً العمل على المحافظة علٌها الشروط الواجب توفرها بمختبرات القٌاس .

القٌاس باستخدام القدمة الورنٌة ، التعرؾ على أنواع القدمات من حٌث الدقة واالستخدام  الثانً

 . ومدى القٌاس ، كٌفٌة القٌاس باستخدام القدمات ، أجراء القٌاس لنماذج مختلفة 

من حٌث الدقة  تالمٌكرو مترا، التعرؾ على أنواع   رالماٌكرومتالقٌاس باستخدام  الثالث 

 لنماذج مختلفة . تالمٌكرو متراواالستخدام ومجال القٌاس ، القٌاس باستخدام 

قوالب القٌاس ، التعرؾ على المجموعات المختلفة لقوالب القٌاس ، كٌفٌة تجمٌعها  الرابع 

 باستخدام قوالب القٌاس .  رالماٌكرومتللحصول على بعد محدد ، كٌفٌة فحص دقة 

مٌكانٌكٌة وااللكترونٌة الؾ على أجهزة المقارنة المختلفة )أجهزة المقارنة ، التعر الخامس 

 ت مختلفة على كل منها .( أجزاء قٌاساوالضوئٌة

قٌاس الزواٌا ، التعرؾ على األجهزة والعدد المستخدمة بقٌاس الزواٌا ، استخدامها إلجراء  السادس 

 قٌاسات مختلفة لزواٌا معٌنة . 



جهاز اإلسقاط الضوئً ، التعرؾ على أجزاء الجهاز واستخداماته ، التعرؾ على أجزاء  السابع 

 الجهاز واستخداماته ، استخدام الجهاز بمقٌاس اإلبعاد الطولٌة ، قٌاس زواٌا لنماذج مختلفة 

 بؤجراءقدود القٌاس ) الضبعات ( التعرؾ على المختلفة لقدود القٌاس ، استخدامها  الثامن 

 .تالقٌاسا

قٌاس اللوالب ) القالووظات ( التعرؾ على األجهزة واألدوات المستخدمة ، اجزاء قٌاسات  التاسع 

 ( لداخلً ، قطر الخطوة ، خطوة السنلعناصر اللولب المختلفة )القطر الخارجً ، القطر ا

 نة للنتائج .قٌاسات إلبعاد نفسها وإجراء مقار بؤجراءاستخدام مختلؾ أدوات القٌاس السابقة  العاشر 

التعرؾ على أجهزة مختبر الرمل ، شروط عٌنة الرمل القٌاسٌة واستخدام جهاز تحضٌر  الحادي عشر 

 عٌنات الرمل القٌاسٌة لتحضٌر عٌنات مختلفة ) االختبارات ، الضؽط ، الشد ، الحنً (.

 الكٌمٌاوي ( .قٌاس نسبة الرطوبة بالرمل ) بطرٌقة التجفٌؾ ، بطرٌقة التفاعل  الثانً عشر 

اختبار درجة نفاذٌة رمل السباكة ومقارنة النتائج المحسوبة بالتجربة مع النتائج المحسوبة  الثالث عشر 

 من الجداول .

 اختبار نسبة المادة الرابطة ) الطٌن ( بالرمل . الرابع عشر

 النعومة .اختبار درجة النعومة بالنسبة لحجم حبٌة الرمل ، حساب رقم  الخامس عشر

اختبار حبٌات الرمل بالنسبة لشكل الحبٌة تكبٌر وفحص أشكال الحبٌات وحساب نسبة كل  السادس عشر

 شكل .

اختبارات متانة الرمل لتحمٌل االجهادات مقاومة الرمل ) االخضر والجاؾ ( للضؽط  السابع عشر

 والقص .

 اختبار مقاومة الرمل للشد والحنً . الثامن عشر

 اختبار مقاومة الرمل للصدمات . التاسع عشر 

اختبار تؤثٌر إضافة المواد المضافة األخرى على مواصفات رمل السباكة وإٌجاد العالقة  العشرون 

 بٌن درجة النفاذٌة والمواد المضافة . 

 المشؽوالت . التعرؾ على أنواع اللحام المختلفة وأجهزة اللحام ، التدرٌب على لحام بعض الحادي والعشرون 



  

 

اختبارات خطوط اللحام ) الفحوص الخارجٌة ( فحص عرض وارتفاع خط اللحام من  الثانً والعشرون 

 حٌث شكل وتناسق اللحام .

 مطابقة وصلة اللحام مع المقاٌٌس المحددة لها باستخدام صبؽات القٌاس الخاصة . -

 الكشؾ عن الحزوز والنقر والمسامات والتشققات . -

 نفاذ خط اللحام للجهة المقابلة.  -

نفاذ السوائل والؽازات ) استخدام الكٌروسٌن ، استخدام  -اختبار احكام وصالت اللحام  الثالث والعشرون 

 ضؽط الماء او الهواء ( .

 اختبارات المتانة المٌكانٌكٌة ) اختبار الشد ، الحنً ، الصدمات ( . الرابع والعشرون 

اختبار العٌوب الداخلٌة لوصلة اللحام ) عمل مقطع خالل وصلة اللحام وفحص  - الخامس والعشرون 

 المقطع (.

اختبار العٌوب الداخلٌة بؤحد الطرق المتاحة األخرى او مشاهدتها إثناء الزٌارات  -

 العلمٌة .

السادس والسابع 

 الثامن والعشرون

منها والمكائن  التعرؾ على عدد أنتاج النماذج وطرٌقة صنعها والمواد التً تصنع

 المستخدمة فً صناعة النموذج ، عمل نموذج بسٌط وصندوق كور بسٌط .

التاسع والعشرون 

 والثالثون

التعرؾ على المثاقب بؤنواعها ، والعدد المستخدمة ، األصول التقنٌة فً عملٌات التثقٌب 

 وأنواع الثقوب ، عملً تمارٌن متكاملة من حٌث التثقٌب والراٌمر والقلوطة .

)خواص المواد( 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 

ً اإلجهاد االنفعال ، المطٌلٌة ، اإلجهاد ، االنفعال منحن)الخواص المٌكانٌكٌة للمواد.  الخامس 

 ( .االنهٌار



 الصالدة ، اختبار الصالدة . السادس 

 تكملة . السابع 

 المتانة ، اختبارات المتانة . الثامن 

 الخواص الحرارٌة للمواد . التاسع 

 )التمدد الحراري ، التوصٌل الحراري (

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

 المإثرة على الموصلٌة ( .

 الخواص المؽناطٌسٌة للمواد  الحادي عشر

، المواد الداٌامؽناطٌسٌة ، التخلؾ  ةالبارا مؽناطٌسٌ) المواد الفٌرومؽناطٌسٌة ، المواد 

 المؽناطٌسً ، العوامل المإثرة على المؽناطٌسٌة ( .

 ، األكسدة(  الكهروكٌمٌائٌةالخواص الكٌمٌاوٌة للمواد ) التآكل ، السلسلة  الثانً عشر

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

 الكربونً ، أهم أنواعه ، خواصه ، استخداماته .الصلب  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

 ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته .  األلمنٌوم التاسع عشر 

 النٌكل ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته . العشرون 

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

 المنؽنٌز ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته.

 اخرى .) المعادن البٌضاء ، سبائك المحامل (  ةال حدٌدٌسبائك  الثانً والعشرون 

 مٌتالورجٌا المساحٌق  الثالث والعشرون 

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



 

  

 

 

 والكٌمٌاوٌة ، الخواص الطبٌعٌة والمٌكانٌكٌة والكٌمٌاوٌة للمساحٌق .

 عملٌة التلبٌد .كبس المساحٌق ،  الرابع والعشرون 

 المواد السٌرامٌكٌة  الخامس والعشرون 

 الزجاج ،أنواعه ، صناعته ،استخداماته. السادس والعشرون 

 الكونكرٌت ، استخداماته الصناعٌة . السابع والعشرون 

 البولٌمرات ، جزئٌات البولٌمر ، انواع البولٌمر . الثامن والعشرون

 خواص واستعماالت اللدائن .  التاسع والعشرون

 تكملة اللدائن . الثالثون 

(1)المعامل  المفردات العملٌة  

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 

 األول 

 أسبوع( 3نجارة النماذج ) -1

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

 السباكة .النماذج ونجارتها واستخداماتها فً 

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

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

 صندوق . 

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

 لشرٌط ،ماكنة الرابوة ، ماكنة الصنفرة ، المحولة . منشار الصٌنٌة ،منشار ا

 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



 

 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.



 

 

 

 

 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



 

 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



 

   

 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 

Theoretical Subjects (Mechanics) 

Subject Topics Week  No. 

Static, fundamental concepts , Force , Scalars and , Vectors , 

Units ,  Force polygon , Cartesian Components  . 
1 

Analysis of  Forces  2 

Resultant of  Concurrent , 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 

Centroids   of  Composite  areas.  12 

Moment of inertia ( Simple and Composite  areas). 13 

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

. 
14 

Linear motion with Constant acceleration . 15 

Newton's  Second  Law  16 

Curvilinear motion  17 

Angular motion , Relative Motion .  18 

Work ,  Energy, Power  19 

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

Strain , Eelasticity , Plasticity, Deformation . 
20 

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

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

section area 2- Variable cross section area . 

22 

Shear  Stress  23 

Torsional   Stress   24 

Thermal Stress    25 



 

 

 

Beams , types of  loads , types  of  beams . 26 

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

supported beam under an –axial load . 

27 

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

supported beam under uniform distributed  Load . 

28 

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

beam under an –axial load .   

29 

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

beam under uniform distributed  Load . 

30 

Experimental Subjects (Mechanics) 

Subject Topics Week  No. 

Define the laboratory & the method of writing  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 , Couple's , Applications.  6 

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



Equilibrium test , types  of supports condition of equilibrium . 8 

Tests and Discussion. 9 

Friction tests. 10 

Finding the centroid of different shapes    1- simple   2-

Composite 

11&12 

Finding the moment of inertia  of different Shapes    1- Simple          

2- Composite 

13 

Application of straight motion . 14 

Application of Newton's second law . 15 

Measurement 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 

Torsion test  22 

Shear  test  23 

Impact  test  24 

Discussion 25 

Hardness test by Rockwell & Brinel Methods .  26 

Vickers Hardness test .  27 

Bending  tests .  28 



 

 

Beams  tests. 29 

Practical Exam .  30 

)الرٌاضٌات( المفردات النظرٌة  

 تفاصٌل المفردات األسبوع

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

الثالث والرابع 

 والخامس 

 التفاضل ، جبر المشتقات ، الدوال المتعددة 

السادس والسابع 

 والثامن 

 واألسٌة ومشتقاتها والدوال الضمنٌة ، قاعدة السلسلة . واللوؼارٌتمٌةالدوال المثلثٌة 

التاسع والعاشر 

 والحادي عشر 

 ، رسم الدالة المثلثٌة والنهاٌات العظمى والصؽرى . رسم الدوال

الثانً عشر 

 والثالث عشر 

 ، السرعة والتعجٌل وتطبٌقات التفاضل الهندسٌة . الفٌزٌائٌةتطبٌقات التفاضل 

الرابع عشر 

 والخامس عشر

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

والسابع السادس  

والثامن  والتاسع 

 عشر

  والفٌزٌائٌةالتكامل الضمنً ، تطبٌقات التكامل هندسٌة ) المساحات والحجوم ( 

 

العشرون والحادي 

 والعشرون

الطرق العامة  فً التكامل التعوٌض والجزئٌة واستخدام الكسور الجزئٌة اآلسٌة 

 .واللوؼارٌتمٌة

الثالث والرابع 

والخامس والسادس 

 والعشرون 

 المعادالت التفاضلٌة المنفصلة والمتجانسة والخطٌة مع تطبٌقاتها المختلفة . 

 المتجهات ) الضرب االتجاهً والكمً وحساب الزواٌا بٌن المتجهات . السابع والعشرون 



  

 

 والثامن والعشرون 

التاسع والعشرون 

 والثالثون 

 اإلحصاء ) مبادئ( ونظرٌة االحتماالت 

)تطبٌقات الحاسبة(المفردات النظرٌة والعملٌة   

 تفبطٞو اىَفزظاد األسبوع

 Software ٗاىجزٍدٞبد Hardwareتؼزٝفٞخ ثبىسبطجبد : اخٞبىٖب ، ٍنّ٘بتٖب: اىَبظٝخ  األول

 اىْظبً ٗاىجزاٍح اىتطجٞقٞخ (. ثزٍدٞبد)

 اىثبّٜ

 اىثبىث

 اىزاثغ 

 اىطبٍض 

 اىظبظص 

 اىظبثغ 

 اىثبٍِ 

 اىتبطغ

 اىؼبشز 

ىسبظٛ ػشز ا  

 اىثبّٜ ػشز 

 اىثبىث ػشز 

  

 اىزاثغ ػشز 

 اىطبٍض ػشز

، ٍشاٝبٓ ٍٗتطيجبتٔ األطبطٞخ ، تشغٞو  ْٗٝعٗس: ٍفًٖ٘ ّظبً  Windows*ّظبً اىتشغٞو 

اطي٘ة   Icon األٝقّ٘خٍفًٖ٘  Desktopاىْظبً ، ٍنّ٘بد اىشبشخ اىزئٞظٞخ ىظطر اىَنتت 

 Start، االطتفبظح ٍِ   Taskbarاىتؼبٍو ٍغ فؼبىٞبد اىفبرح إَٞخ ٍٗنّ٘بد شزٝظ اىَٖبً 

 Shutىيعض٘ه اىٚ اىجزاٍح ، ٍفًٖ٘ اىَٖبً اىَسَيخ ، اىطزٗج ٍِ اىْظبً ٗأطفبء اىسبطجخ 

Down.) 

ططر  بدأٝقّ٘*ٍفًٖ٘ اىْبفذح ألٛ ثزّبٍح ٗاىتؼزف ػيٚ ٍنّ٘بتٖب اىزئٞظٞخ ، اىتؼبٍو ٍغ 

 . (My Document ; My Computer ; Recycle Bin)اىَنتت ٍثو 

ٍِ زٞث االقزاص ، اىَديعاد ٗاىَيف ٗمٞفٞخ اىتؼبٍو   My Computer* اىتؼزف ػيٚ 

ٍغ تٖٞئخ االقزاص اىَزّخ ّٗظص اىَديعاد ٗاىَيفبد ٗاىتؼبٍو ٍغ طيخ اىََٖالد ٗمٞفٞخ 

 يخ اىََٖالد ٍِ ٕذا اىدبّت .اىَيفبد ٗاطتزخبػٖب ٍِ ضاله ٍب ت٘فزٓ ط زذف

ٗاٝقّ٘خ   (Mouse)ٍثو اٝقّ٘خ   ( Control Panel)* االطتفبظح ٍِ ثزاٍح ى٘زخ اىظٞطزح 

فٜ اضبفخ  (Program)اىتسنٌ فٜ زبفظ اىشبشخ ٗتغٞز ٍظٖز اىطيفٞخ ىظطر اىَنتت ٗ 

 ٗزذف اىجزاٍح . 

اىتس٘ه اىٚ اشبرح اىْظبً  فٜ تْفٞذ اىجزاٍح ثشنو ٍْبطت ٗمذىل  Run* االطتفبظح ٍِ ضٞبر 

(Ms-Dos)  . ٓٗاىتؼبٍو ٍغ اٗاٍز 

 فٜ تشغٞو االفالً . (Window Media player)*اطتطعاً ثزاٍح اىتظيٞخ ٍثو 

 .(Calculator)ٍثو آىخ اىسبطجخ   (Accessories)*االطتفبظح ٍِ ثزاٍح االضبفٞخ 

ىزطً٘ ٍِ ضاله االٗاٍز فٜ اّشبء ٗزفظ ٗاطتزخبع ا  (Paint)اىزطٌ  ثزّبٍح*اىتؼبٍو ٍغ 

 اىتٜ ٝ٘فزٕب .



 

 

 

فٜ متبثخ اىْظ٘ص ٗزفظٖب  (Notpad;Wordpad)*اىتؼبٍو ٍغ ّبفذح اىَالزظبد 

 ٗاطتزخبػٖب ٗطجبػتٖب ٗتغٞٞز َّظ طجبػتٖب ٗتْظٞقٖب .

 ٗاطبىٞجٖب اىَطتيفخ . (Help)* اىتؼزف ػيٚ مٞفٞخ اىسظ٘ه ػيٚ اىَظبػعح 

 ٗشزذ ٗاخٖخ اىجزّبٍح .  (2000)ٍعضو اىٚ ثزّبٍح اٗت٘مبظ اطعار  اىظبظص ػشز 

 .(.…, Snap , Limit , Grid , Pan ,Zoom)اػعاظاد اىشبشخ  اىظبثغ ػشز 

اىثبٍِ ػشز 

 ٗاىتبطغ ػشز

 . (Draw)قبئَخ اىزطٌ   

اىؼشزُٗ ٗاىسعٛ  

 ٗاىؼشزُٗ 

 .( modify) اىتْقٞسبدقبئَخ 

 . (Object Snap)قبئَخ  اىثبّٜ ٗاىؼشزُٗ 

 . ( Layers)اىطجقبد  اىثبىث ٗاىؼشزُٗ 

 االثؼبظ. اىزاثغ ٗاىؼشزُٗ 

 اىنتبثخ . اىطبٍض ٗاىؼشزُٗ

 ُ  ضشُ اىَيفبد ٗاطتٞزاظ ٍيفبد ٍِ ثزاٍح اضزٙ ٗتظعٝزٕب . اىظبظص ٗاىؼشزٗ

 ٗاطتٞزاظ اخشاء ٍِ ثزاٍح اضزٙ . (Blocks)ػَو  اىظبثغ ٗاىؼشزُٗ 

 رطٌ ٍططظ ثبضتظبص اىقظٌ . اىثبٍِ ٗاىؼشزُٗ

 رطٌ ٍقطغ ىذىل اىَططظ . اىتبطغ ٗاىؼشزُٗ 

 اىطجغ ٗاالطتْظبش ٗاضزاج اىَيفبد ػيٚ اىطبثؼخ اىزاطَخ . اىثالثُ٘ 

)الرسم الهندسً( المفردات النظرٌة  

 تفاصٌل المفردات األسبوع



  

الرسم الهندسً ، مقاسات أهمٌة الرسم الهندسً ، أهمٌة استخدام الحاسوب لتنفٌذ  األول 

 لوحات الرسم القٌاسٌة ، نبذة عن برنامج األوتوكاد .

   Title Blockالتهٌئ للرسم باستخدام الحاسوب  الثانً 

 رسم األشكال الهندسٌة باستخدام الحاسوب  الثالث 

 تعدٌالت الرسوم ، مساعدات الرسم باستخدام الحاسوب  الرابع والخامس

 أنواع الخطوط للرسم الهندسً ، العملٌات الهندسٌة ، وضع األبعاد . السادس والسابع والثامن 

 رسم المنظور ، رسم منظور ٌحتوي دائرة متمثلة بشكل بٌضوي . التاسع 

 نظرٌة اإلسقاط ، رسم المساقط المبسطة . العاشر والحادي عشر 

الثانً والثالث والرابع 

 والخامس عشر 

المساقط الرئٌسٌة ، الزواٌا الزوجٌة ، الرسم حسب نظرٌة زاوٌة اإلسقاط  الزوجٌة 

 األولى ، الرسم حسب نظرٌة زاوٌة اإلسقاط الزوجٌة الثالثة . 

 رسم المساقط الرئٌسٌة الثالثة بالزاوٌتٌن الزوجٌتٌن ومالحظة الفرق بٌنهما . السادس والسابع عشر

المسقط الثالث من المسقطٌن .استنتاج  الثامن والتاسع عشر   

العشرون والحادي 

 والعشرون 

 استنتاج المنظور من مسقطٌن او ثالثة .

الثانً والثالث 

 والعشرون 

 نظرٌة القطع ، أشكال وخطوط القطع حسب نوع المادة ، رسم مساقط مقطوعة .

الرابع والخامس 

 والعشرون 

 رسم مساقط مقطوعة من مسقط واحد محدد 

السادس والسابع 

 والعشرون 

 رسم مسقط مقطوع جزئٌا ً 

الثامن والتاسع 

 والعشرون والثالثون 

 رسم مسقط نصؾ مقطوع ، رسم المقاطع المتعرجة . 

)تقنٌة الكهرباء( المفردات النظرٌة  



 تفاصٌل المفردات األسبوع

 أساسٌات الكهرباء  -أوال األول

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

 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 . 

 ثالثا : الكهرومؽناطٌسٌة  

انواع المواد المجال المؽناطٌسً ، خصائص المجال ، خصائص المؽناطٌسٌة ،  السابع 

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

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

 . 

 رابعا: التٌار المتناوب ذو ثالثة أوجه  

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

 األوجه ، نظام توصٌل األسالك باإلجمال الخارجٌة .

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

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

 الكهربائٌة . 



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

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

 خامسا ً: المحوالت الكهربائٌة 

 سادساً: محركات التٌار المتناوب ذو ثالثة أوجه .

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

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

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

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

 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 . 

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

 كٌفٌة عالج وإصالح كل عطل من األعطال السابقة . الثالث والعشرون 

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

 سالمة وإدامة المحركات  –عاشراً 



 

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

 التزٌٌت ، التشحٌم ، التنظٌؾ ، كراسً المحاور . السادس والعشرون 

 األمن الصناعً ، السالمة المهنٌة إثناء عملٌة الصٌانة .  السابع والعشرون

)تقنٌة الكهرباء(المفردات العملٌة   

المفرداتتفاصٌل  األسبوع  

 التعرؾ على المختبر ، مصادر القدرة ، األجهزة الكهربائٌة . األول

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

 والمقاومة .

 .  باأللوانالتعرؾ على مصطلحات نظام المقاومة  الثالث 

 عملٌا ً .تحقٌق قانون اوم  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)ربط الدائرة الكهربائٌة على شكل نجمة  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 



 

 ٌة بسٌطة .دائرة كهربائ

 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 

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

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

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

 المؽناطٌسً )الكونتاكتور (والبوش بوستم أوتوماتٌكٌا ً. 

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

 ٌدوٌة 

بدء الحركة والتشؽٌل األوتوماتٌكً للمحركات الثالثٌة االوجه ذو القفص السنجابً  العشرون 

 باستخدام ستار دلتا مع تحلٌل فكرة البدء بالتشؽٌل .

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

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

 اإلٌقاؾ االضطراري للمحركات الحثٌة الثالثٌة االوجه . الثالث والعشرون 

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

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

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

 سً المحاور ( .والتنظٌؾ ، كرا

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

 عند الدوران، سرعة اقل ، الدوران بالخوؾ ( .

الثامن والتاسع 

والعشرون 

 والثالثون

 تكملة كل ما جاء فً األسبوع السابع والعشرون 



)حقوق االنسان( المفردات النظرٌة  

 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 .  1628ػزٝضخ اىسق٘ق ػبً  -ً     ة  1215المٌثاق األعظم عام   -أ

 اختبار ٌومً للطالب حول المادة المذكورة  الخامس 

 المدرسة الطبٌعٌة ونظرٌة العقد االجتماعً  -2 السادس 

 م  ( (1632-1704 ى٘كجون  - أ السابع 

 ً   (1712-1779)جان جاك روسو  - ة الثامن

 ً .  1789أة  26ٗاىَ٘اطِ اىفزّظٜ فٜ  إػالُ  زق٘ق اإلّظبُ 

 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

 ن منظمة األمم المتحدة وحقوق اإلنسان واألجهزة العاملة فً قضاٌا حقوق اإلنسا 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 .

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

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

 الرقٌق بكافة أوضاعها.

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

 الوحشٌة او اإلحاطة بالكرامة .

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

 

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

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

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

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

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

 ومراسالته .

 المادة الثالثة عشر : لكل فرد حرٌة التنقل .

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

 هربا من االضطهاد .

 المادة الخامسة عشر : لكل فرد حق التمتع بجنسٌته . 

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

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

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

 بحماٌة المجتمع والدولة .



ثانً والعشرونال المادة السابعة عشر : لكل شخص حق التملك بمفردة او باالشتراك مع ؼٌره الٌجوز  

 تجرٌد احد من ملكه تعسفاً .

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

 المادة التاسعة عشر : لكل شخص حرٌة الرأي والتعبٌر .

ص الحق فً حرٌة  االشتراك فً الجمعٌات والجماعات المادة العشرون : لكل شخ

 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 . 

والعشرون : لكل شخص الحق بصفة عضو فً المجتمع الحق فً المادة الثانٌة 

 الضمان االجتماعً .

 

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

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

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

 إنماء شخصٌة األبناء  الحق األول فً اختٌار ونوع تربٌة أوالدهم . 

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

 المجتمع الثقافً ، لكل فرد الحق فً حماٌة المصالح األدبٌة والمادٌة .

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

 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 ً .

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

لضمان  االعتراؾ بحقوق الؽٌر وحرٌاته واحترامها والتحقٌق المقتضٌات العادلة 

 للنظام العام والمصلحة العامة واألخالق فً مجتمع دٌمقراطً .

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

 بادئها .المتحدة وم

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيةالسنة الدراسية  المقرراتبنية  -

 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

 منظمة العفو الدولٌة . -1

 اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر -2 التاسع والعشرون

 منظمات ؼوث الالجئٌن  -4المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان     -3 الثالثون

Theoretical Subjects ( Machine Parts )  

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 4-5 



 

Joints 

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 

Types of Springs , Design of Springs  12-13 

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 

(2)عملٌات تصنٌع  المفردات النظرٌة  

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 األول

 

الهندسٌة ، االزدواجات ، نظم االزدواجات ،رتب التسامحات ، وحدات االزدواج  السمحات

 ، االنحرافات األساسٌة ، 

أنواع التسامحات ، نظام أساسً الثقب ، نظام أساسً العمود ، رموز االزدواجٌات ،  الثانً

وممٌزاتها التسامحات لألبعاد الطلٌقة ، االزدواجٌات المفصلة ، اختٌار االزدواجٌات 

  االقتصادٌة .



 التسامحات الهندسٌة فً الشكل والموضع وانواع تسامحات الشكل والموضع. الثالث 

محددات القٌاس ، تصمٌم محددات القٌاس ، انواع محددات القٌاس ) محددات قٌاس داخلً  الرابع 

لصلبة ، ، محددات قٌاس خارجً ، محددات قٌاس ٌمكن ضبطها ، محددات قٌاس ا

 .محددات القٌاس الخاصة ( 

تصنٌؾ تصنٌع المعادن ،  تشؽٌل المعادن ، مقدمة عن نظرٌة تكوٌن الراٌش والعوامل  الخامس 

والحدود القاطعة  وؼٌر المستدٌرةالمإثرة ، طرق تثبٌت المشؽوالت بضمنها المستدٌرة 

 المستخدمة واسهم التؽذٌة الطولٌة والعرضٌة .

 بالنسبة للمشؽوالت ، أقالم خراطة التشكٌل .  تثبٌتها على األقالم المستخدمة وكٌفٌةالتعرؾ  السادس

التعرؾ على أنواع زواٌا أقالم الخراطة ، تؤثٌر زواٌا قلم الخراطة على عملٌة القطع ،  السابع

أنواع معادن أقالم الخراطة ، شروط القطع ، عناصر القطع ، استخدامات سرعات القطع ، 

الجداول وخرائط السرعات ، تصنٌؾ عدة القطع بالنسبة لطرق التشؽٌل وعدد  واستعمال

 الحدود القاطعة .

الحد القاطع ، الحد القاطع الناشئ ونظرٌة تكوٌنه ، العوامل التً تإثر به ، العوامل التً  الثامن

 . المختلفة، سوائل التبرٌد تإدي الى تقلٌل حجمه ، التبرٌد وأهمٌته بالنسبة لعمٌات القطع

كٌفٌة أجراء بطاقة التشؽٌل لمجموعة عملٌات وحساب عناصرها وحساب زمن القطع لكل  التاسع

 عملٌة 

 كٌفٌة االستفادة من بطاقة التسلسل لعمل مسار المنتج خالل الوحدات المختلفة . العاشر

تؤثٌر   -2تؤثٌر خواص عدة القطع.  -1) العوامل التً تإثر على اختٌار سرعة القطع

  .تؤثٌر خواص المعدن المشؽل  -3، عناصر التشؽٌل

مكائن الخراطة البرجٌة، األوتوماتٌكٌة ، دراسة العملٌات التً ٌمكن تشؽٌلها وتحلٌل  الحادي عشر

 العملٌات على المنتج ، كٌفٌة إعداد بطاقات التشؽٌل . 

 والرباعً االمامً والخلفً. انواع العدد المستخدمة وترتٌبها على الرأس السداسً الثانً عشر

 العوامل المإثرة خطوات التشؽٌل. ودراسة كٌفٌة برمجة المخارط المبرمجة االوتوماتٌكٌة  الثالث عشر

التفرٌز ، التعرؾ على العملٌات التً ٌمكن تنفٌذها على ماكنات التفرٌز ، اجزاء ومكونات  الرابع عشر

 عمل كل جزء .ماكنات التفرٌز األفقٌة والرأسٌة وطبٌعة 

 ملحقات المكائن ورإوس التقسٌم وادوات ربط المشؽوالت والشٌاق والبوش . الخامس عشر

تفتٌح التروس، زواٌة سكاكٌن  انواع سكاكٌن التفرٌز )القرصٌة والصبعٌة(، وسكاكٌن السادس عشر

 التفرٌز.



ة ، األبعاد األولٌة اء عملٌات التفرٌز ، اختٌار الماكنة المناسبرشرح خطوات أج السابع عشر

 للمشؽوالت ، طرق ربط المشؽوالت .

 تفرٌز أنواع التروس المختلفة ) تروس عدلة ، مخروطٌة ، حلزونٌة ، دودٌة ( الثامن عشر 

 بلوك . Vطرٌقة عمل التعشٌقة الؽنفارٌة ، تعشٌقة حرؾ  التاسع عشر 

تفرٌز المعدالت التشؽٌل وسرعات القطع والتؽذٌة وأسس اختٌارها لعملٌات التالٌة   العشرون 

 (. المختلفة

القشط : التعرٌؾ بؤنواع المقاشط ) العربة ، النطاحة ، الرأسٌة ( العملٌات التً تجري على  الحادي والعشرون 

 المشؽوالت، إمكانات التشؽٌل المتاحة بكل ماكنة ، طرق ربط القشطماكنة 

معدالت التشؽٌل من سرعات قطع وتؽذٌات ، ملحقات المقاشط من رإوس تقسٌم او أجهزة  الثانً والعشرون 

 خاصة ، زواٌا أقالم القشط ، أنواع القوى المإثرة علٌها . 

على ماكنة طرق الربط المقشطة النطاحة، توضٌح )شوط القطع ، شوط الرجوع( ،  الثالث والعشرون 

ومعدالت التشؽٌل ، حساب زمن القطع للقشط ، أعداد بطاقة التسلسل المقشطة النطاحة 

 بالقشط . 

التجلٌخ : مقدمة عن نظرٌة القطع وشكل الراٌش بعملٌة التجلٌخ ، أحجار التجلٌخ  الرابع والعشرون 

المستخدمة ) محٌطٌة ، وجهٌة ، جانبٌة ، فنجانٌة ، خارجٌة ، داخلٌة ( مواصفاتها 

 . وموازناتها الربطواستخداماتها ، طرق 

االسطوانً  التجلٌخماكنات  ماكنات التجلٌخ المختلفة وإمكانات التشؽٌل لكل نوع ) الخامس والعشرون 

 ن العدد(.سالخارجً والداخلً ، ماكنات 

 أعداد بطاقة تشؽٌل شاملة لجمٌع عملٌات القطع. السادس والعشرون

تشكٌل المعادن : نظرٌة التشكٌل ، أسس التشكٌل على البارد وعلى الساخن ، أنواع  السابع والعشرون 

 التشكٌل .

 الدرفلة: الثامن والعشرون 

أساسٌات الدرفلة وطرقها ، المنتجات المدرفلة ، تتابع العملٌات فً الدرفلة ، الماكنات 

 المستخدمة ، شروط إتمام عملٌة الدرفلة . 

 البثق:

أسس بثق المعادن والمعادن المستخدمة ، البثق المباشر ، البثق العكسً ، أنواع منتجات 

 . البثق 



 

 

 

 

 

 

  

 القص والتخرٌم : التاسع والعشرون 

أبعاد الخامة األولٌة وطرق  ، حالة ،فً كل،أنواع القوالب وأجزاإها  القص عملٌات أسس

 اختٌارها ، حساب قوة القص . 

 ( : والسحب العمٌق)السحب 

 حساب قوى السحب والنسب الخاصة فً كل حالةاسس عملٌات السحب والسحب العمٌق ، 

 أنواع السحب واستعماالتها . ،

 : ؼٌر التقلٌدٌة فً تشكٌل المعادنالطرق دراسة  الثالثون 

 بثق هٌدروستاتً  -أ

 استخدام التفرٌػ الكهربائً .-ب

 المجاالت الكهرومؽناطٌسٌة . -جـ    

 . التشكٌل بالمتفجرات ومزاٌة هذه العملٌة  -د    

 المفردات العملٌة 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

االزدواجات ،أوضاع مناطق التفاوت ، استخدام جداول القٌاس ، تمارٌن وتطبٌقات على  األول

 التفاوت .

 استخدام الجداول الخاصة بانحرافات األبعاد الطلٌقة ، تدرٌبات على استخدام الجداول .  الثانً

 تدرٌبات على قٌاس جودة تشطٌب السطوح ) لبعض المنتجات بمختبر القٌاس (. الثالث 

محددات القٌاس ، العرؾ على أنواع محددات القٌاس ، كٌفٌة استخدامها باختٌار ابعاد  الرابع 

 المشؽوالت ، تصمٌم محددات قٌاس مختلفة . 



الخراطة : التعرؾ على أجزاء المخرطة وعملها ، التعرؾ على األقالم المستخدمة وكٌفٌة  الخامس 

تثبٌتها بالنسبة للمشؽوالت وكذلك التعرؾ على كٌفٌة استخدام الجداول وخرائط السرعات 

 فً المخرطة . 

 خراطة مسلوب بطرٌقة الؽراب المتحرك او باستخدام . السادس

 جهاز االستنساخ او المسطرة الجانبٌة . خراطة مسلوب بطرٌقة السابع

التعرؾ على ملحقات المخرطة وكٌفٌة تثبٌت الشؽلة علٌها ) العٌنة الثالثٌة ، الرباعٌة  الثامن

 الصٌنٌة الدوارة ، المفتاح الدوار ، الرناق ( .

 ومحوراتها.تثبٌت شؽالت ؼٌر منتظمة المقطع على الصٌنٌة الدوارة او الصٌنٌة الرباعٌة  التاسع

 التعرؾ على الحد القاطع الناشئ وكٌفٌة تكوٌنه إثناء عملٌة الخراطة .  العاشر

 التعرؾ على أشكال الراٌش المنتجة وعالقتها بعمق القطع وظروؾ القطع األخرى. الحادي عشر

حساب زمن القطع على المخرطة ومقارنته مع الطرٌقة النظرٌة ، دراسة أسباب الفرو قات  الثانً عشر

 التً تظهر . 

 أعداد بطاقة تتابع العملٌات وبرمجة المخارط  البرجٌة بالورش . الثالث عشر

 . المخرطةأجراء تمرٌن عملً على  الرابع عشر

تها ومواصفات المكائن مع شرح تفصٌلً عن التفرٌز ، التعرؾ مكائن التفرٌز وملحقا الخامس عشر

 الفرائز وأجزائها . 

التعرؾ على سكاكٌن التفرٌز وكذلك التعرؾ حول كٌفٌة اختبار سرعة التؽذٌة والتطعٌم  السادس عشر

 بماكنة الفرٌزة واختٌار تتابع العملٌات للشؽلة . 

 واستخدام راس التقسٌم .اجراء تمرٌن على الفرٌزة ٌتضمن العملٌات االساسٌة  السابع عشر

 أكمال التمرٌن بتفرٌز المجاري واالكتاؾ وبطرٌقة جماعٌة .  الثامن عشر 

التعرؾ على مكائن القشط بالورشة مع مكوناتها والملحقات االحتٌاطٌة لها ومشاهدة نماذج  التاسع عشر 

 من العملٌات التً تتم على المقشطة .

 نة القشط ٌتضمن استخدام ملحقات الماكنة . اجراء تمرٌن عملً على ماك العشرون 

التعرؾ على ماكنات التجلٌخ بمعامل المٌكانٌك ومشاهدة نماذج من عملٌات التجلٌخ  الحادي والعشرون 

المختلفة ومن العدد ، التعرؾ بالتفصٌل على ماكنات سن العدد مع إجراء تمرٌن بسٌط 

 علٌها .



 

 

 أجراء تمرٌن أخر على سن العدد  الثانً والعشرون 

التعرؾ على أنواع أحجار التجلٌخ المختلفة ومشاهدة الحبٌبات الحاكة ) القاطعة لحجر  الثالث والعشرون 

التجلٌخ تحت المجهر دراسة العالمات والرموز الموجودة على حجر التجلٌخ والمقارنة 

 بٌنها فً األنواع المختلفة لألحجار .

 التعرؾ على أجهزة اتزان حجر التجلٌخ وكٌفٌة استخدامها ، فك وتركٌب حجر التجلٌخ .  الرابع والعشرون 

 عملٌات التشكٌل :  الخامس والعشرون 

 التعرؾ على عملٌات الحدادة المٌكانٌكٌة ، مشاهدة األجهزة المستخدمة . 

 والمنتجات المختلفة التً تنتج بهذه الطرٌقة .  العرؾ على عملٌات الدرفلة وتحدٌد المقاطع السادس والعشرون

 التعرؾ على عمالت البثق والمنتجات التً تصنع بهذه الطرٌقة . السابع والعشرون 

 التعرؾ على عملٌات القص والتخرٌم والتفرٌػ . الثامن والعشرون 

 والمنتجات بهذه الطرق .التعرؾ على عملٌات السحب والكبس ، إجراء التدرٌبات علٌها  التاسع والعشرون 

التعرؾ على الطرق الخاصة بتشكٌل المعادن وزٌادة المواقع التً تحتوي على مكائن  الثالثون 

 وأجهزة لهذه الطرق . 

)المعادن( المفردات النظرٌة  

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 التبرٌد على بنٌة المعادن .تعرٌؾ بعلم المعادن ، التبلور ، التبلور الشٌجٌري ، تؤثٌر معدل  األول

 تركٌب الكتل المعدنٌة ) تجمٌد الصبات ( العٌوب الشائعة فً الصبات . الثانً

 معامل االكتظاظ الذري ، االتجاهات البلورٌة ، المستوٌات البلورٌة ، ظاهرة التؤصل .  الثالث 

 عٌوب الشبكة البلورٌة ، النقطٌة ، الخطٌة. الرابع 

 المرن والتشكٌل اللدن ) االنزالق ، التوأمٌة ( التشكٌل الخامس 

 االصالد االنفعالً ، التشكٌل على البارد ، التشكٌل على الساخن . السادس



 االستعادة ، أعادة التبلور ، النمو البلوري .  السابع

الكسر منحنٌات اإلجهاد ، االنفعال فً الحنً ، المد ، الكسر ، أنواع الكسر ، التجوال من  الثامن

 المطٌلً الى الهش .

 الكالل ، آلٌة حدوث الكالل ، العوامل المإثرة على حد الكالل ، المواد المقاومة للكالل . التاسع

 الزحؾ ، آلٌة حدوث الزحؾ ، المواد المقاومة للزحؾ . العاشر

الخلٌط المٌكانٌكً  المركب ، الطور ، المحلول الجامد ، النظام ، االتزان ، تكوٌن السبائك ، الحادي عشر

 ، االٌوتكتٌك .

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة والصلبة ، مخطط  الثانً عشر

االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة وعدٌم اإلذابة فً الحالة الصلبة 

 ) االٌوتٌكتٌك ( .

الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة ومحدود اإلذابة فً مخطط االتزان  الثالث عشر

 الحالة الصلبة .

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائً تام اإلذابة فً الحالة السائلة وٌكون مركب كٌمٌاوي  الرابع عشر

 عند االنجماد .

الحراري لنظام حدٌد / الكربون ، أهم الحدٌد ، ذوبان الكربون فً الحدٌد ، مخطط االتزان  الخامس عشر

 التفاعالت التً ٌتضمنها المخطط .

 تكملة مخطط االتزان الحراري لنظام حدٌد / الكربون . السادس عشر

 تكوٌن االوستناٌت ، آلٌة تحوٌل البرالٌت الى اوستناٌت . السابع عشر

 المستمر .تحوالت االوستناٌت بثبوت درجة والتحوالت بالتبرٌد  الثامن عشر 

 سٌة (، التقالمعامالت الحرارٌة ) التلدٌن ، المعادلة  التاسع عشر 

سٌة والمراجعة ( المعامالت الحرارٌة دون الصفرٌة ، تكملة المعامالت الحرارٌة ) التق العشرون 

 التعتٌق .

 تتبعها ( التذوة ، السنٌدة .التقسٌة السطحٌة ) الكربنة بؤنواعها والمعامالت الحرارٌة التً  الحادي والعشرون 

 الصلب السبائكً ، تؤثٌر عناصر السبك على خواص الصلب . الثانً والعشرون 

 الصلب المقاوم للصدأ ، صلب العدد . الثالث والعشرون 

 إنتاج حدٌد الزهر ومعامالته الحرارٌة . الرابع والعشرون 



 أنواعه .تكملة إنتاج حدٌد الزهر واهم  الخامس والعشرون 

تعرٌؾ التآكل ، التكالٌؾ االقتصادٌة المباشرة وؼٌر المباشرة للتآكل ، مظاهر التآكل ، آلٌة  السادس والعشرون

 حدوث التآكل .

 السلبٌة ، قانون فارداي التآكل العام ، التآكل الكلفانً ، التآكل الكهفً .  السابع والعشرون 

البلورات ، التآكل المصاحب  نما بٌالتآكل المصاحب للتربة ، التآكل االختٌاري ،التآكل  الثامن والعشرون 

 لإلجهاد .

 االختٌار األمثل للمادة ، تلطٌؾ المحٌط ، التصمٌم والتشؽٌل . التاسع والعشرون 

 . طرق الوقاٌة من التآكل الثالثون

 )المعادن(المفردات العملٌة 

 تفاصٌل المفردات األسبوع

تعرٌؾ بمختبر المعادن )مختبر المقاومة ، مختبر المعالجات الحرارٌة ، مختبر الفحص  األول

 المجهري وتحضٌر العٌنات ، مختبر التصوٌر (

تجربة الشد البسٌط ، منحنً االستطالة ، منحنً االجهاد واالنفعال ، التشكٌل المرن واللدن  الثانً

االستطالة النسبٌة ، النقصان فً مساحة  (U.T.S)، معامل المرونة ، اقصى مقاومة شد 

 المقطع .

تجربة الضؽط ، منحنً الحمل ، االستطالة ، منحنً االجهاد ، االنفعال ، عالقة الطول  الثالث 

 بمساحة المقطع ، العوامل المإثرة على تجربة الضؽط .

 اختبار الصالدة ، طرٌقة برنٌل . الرابع 

 ، طرٌقة فٌكرز .اختبار الصالدة  الخامس 

 .   -  B  -اختبار الصالدة ، طرٌقة  روكوٌل  السادس

 .  -  C  -اختبار الصالدة ، طرٌقة  روكوٌل  السابع

 اختبار الكالل . الثامن

 اختبار الزحؾ . التاسع

 شاربً(. –اختبار الصدمات ) أٌزود  العاشر



 تحضٌر العٌنات للفحص المجهري ) التنعٌم ، الصقل ، األظهار ، الفحص تحت المجهر(  الحادي عشر

لسبٌكة ثنائٌة تامة االذابة فً الحالة الصلبة  أنشاء منحنً التسابك ) االتزان الحراري( الثانً عشر

 والحالة السائلة .

لة السائلة وعدٌمة اإلذابة فً الحالة أنشاء منحنً االتزان لسبٌكة ثنائٌة تامة اإلذابة فً الحا الثالث عشر

 الصلبة .

أنشاء منحنً االتزان لسبٌكة تامة اإلذابة فً الحالة السائلة ومحدودة اإلذابة فً الحالة  الرابع عشر

 الصلبة .

أنشاء منحنً االتزان لسبٌكة  تامة اإلذابة فً الحالة السائلة وتكون مركب كٌمٌائً عند  الخامس عشر

 االنجماد .

فحص أنواع مختلفة من السبائك ، المحالٌل الجامدة ، الخلٌط المٌكانٌكً ، المركب  السادس عشر

 الكٌمٌائً تحت المجهر .

فحص عٌنات من الصلب الكربونً ؼٌر  معامل حرارٌا تحت المجهر وحساب نسبة  السابع عشر

 الكربون .

 بٌض ، الرمادي ، الكروي ( .فحص عٌنات من حدٌد الزهر لمختلؾ التراكب ) األ الثامن عشر 

أجراء عملٌة االستعادة وإعادة التبلور وفحصها مجهرٌا ومقارنة ذلك مع الفحص قبل  التاسع عشر 

 عملٌة االستعادة وإعادة التبلور .

 تقسٌة الصلب الكربونً ومقارنة التركٌب والخواص قبل التقسٌة . العشرون 

 الكربونً وقٌاس الصالدة قبل وبعد المراجعة .مراجعة الصلب  الحادي والعشرون 

أجراء عملٌة التقسٌة فً أوساط  تبرٌد مختلفة ومقارنة الصالدة والخواص المجهرٌة  الثانً والعشرون 

 للعٌنات المختلفة . 

 أجراء اختبار جومنً لقٌاس قابلٌة التصلٌد . الثالث والعشرون 

 باستخدام الكربنة الصلبة . أجراء التقسٌة السطحٌة الرابع والعشرون 

 فحص عٌنات مختلفة من الصلب السبائكً الصلب المقاوم للصدأ تحت المجهر . الخامس والعشرون 

 فحص عٌنات مختلفة من النحاس والبراص تحت المجهر .  السادس والعشرون

 الفحص المجهري لعٌنات مختلفة من األلمنٌوم . السابع والعشرون 

 أجراء تجربة التآكل الكٌمٌاوي ، أنشاء خلٌة تآكل بسٌطة . الثامن والعشرون 



  

 

 

 

 

 

 

 أجراء تجربة الحماٌة من التآكل بطرٌقة الحماٌة الكاثودٌة .  التاسع والعشرون 

 أجراء تجربة الحماٌة من التآكل بطرٌقة الحماٌة االنودٌة .  الثالثون

(2)معامل المفردات العملٌة   

 تفاصٌل المفردات األسبوع

 

 

 

 

 األول

 أسبوع ( 5التفريز ) -1

 ماكنة التفرٌز االفقٌة ، الرئٌسٌة الجامعة . -1

شرح أجزاء الماكنة ووظٌفة كل منها ، تشؽٌل المكائن واختٌار السرعات والتؽذٌات ، 

االدوات واألجهزة الملحقة بالمكائن واستخداماتها وطرق تثبٌتها ، رإوس التقسٌم ، 

المناكن ، الصٌنٌة الدوارة ، رإوس التفرٌز الجامعة ، راس عمل الجرٌدة المسننة ، 

 رأس عمل  المجاري .

 كترات التفرٌز :  -2

أنواعها ) تفرٌز اسطوانً األسطح ،تفرٌز اكتاؾ ، كترات عمل المجاري ،كترات 

 الطرفٌة (كترات التشكٌل الخاصة االسطوانٌة ذات الثقب الداخلً أو  تفتٌح التروس،

 طرق تثبٌتها ،تثبٌت المشؽوالت أستعماالت الكترات،

 تفرٌز االسطح المستوٌة :  -3

سرعات القطع والتؽذٌة ، كٌفٌة تثبٌت  ضبطاختٌاروتركٌب الكتر المناسب ،

المشؽوالت ،تتابع عملٌات التشؽٌل ، أجزاء عملٌات التفرٌز الستعدال سطوح مستوٌة 

 المجاري المختلفة   ومائلة ومتقابلة وعمل مجموعة من



 :واستخداماتهارإوس التقسٌم  -1 الثانً

جهاز التقسٌم وطرٌقة استخدامه ، التقسٌم البسٌط ، التقسٌم باستخدام دوائر الثقوب ، التقسٌم 

التفاوتً ، تقاسٌم الزواٌا ، عمل تمارٌن على انواع التقاسٌم المختلفة )تقسٌم اجزاء ،تقسٌم 

 زواٌا (.

تفرٌز التروس المستقٌمة على الماكنات العامة والجرائد المسننة العدلة القوانٌن  -2

الخاصة بقطع التروس الكترات المستخدمة ، تجهٌزات الخدمات ، واعداد عملٌات 

التجهٌز والتشؽٌل اجزاء عملٌات التفرٌز ، مراجعة االبعاد النهائٌة ، تدرٌب على 

  تفرٌز قوس عدل وجرٌدة مسننة عدلة .

 تفرٌز التروس المخروطٌة على الماكنات العامة :  -1 الثالث 

 ) نفس منهاج تفرٌز التروس العدلة ( 

 تفرٌز التروس الحلزونٌة والجرائد المسننة المائلة على الماكنات العام : -2

 ) نفس منهاج تفرٌز التروس العدلة ( 

 تفرٌز المشؽوالت بتقاسٌم الزواٌا -1 الرابع 

 الداخلٌة .تفرٌز المجاري  -2

تفرٌز المنحنٌات ، شرح القوانٌن العامة بكل عملٌة ، خطوات تنفٌذها ، اعداد  -3

الخامات االولٌة ، اختٌار الكترات اختٌار معدالت التشؽٌل ، اجراء عملٌات 

 التفرٌز ، مراجعة ابعاد المشؽوالت .

 صٌانة ماكنة التفرٌز : الخامس 

 تفكٌك وتركٌب عمود الشٌاق . -1

 الماكنة وصٌانتها وتركٌبها .فتح منضدة  -2

فتح صندوق سرعات القطع الرئٌسٌة والتعرؾ على كٌفٌة تؽٌٌر السرع واعادة  -3

 تركٌبه .

 فتح صندوق سرعات التؽذٌة والتعرؾ على كٌفٌة تؽٌٌرها واعادة تركٌبه . -4

اجراء عملٌات تؽٌٌر السرعات من خالل السٌور والبكرات والتعرؾ على كٌفٌة  -5

 دها .تحوٌلها وعملٌة ش

 التعرؾ على دوائر السٌطرة الكهربائٌة الخاصة بتشؽٌل ماكنة التفرٌز . -6

 

 

 

 اسبوع ( 5التجليخ )  -2

 ماكنات التجلٌخ :  -1

 ) اسطوانً داخلً وخارجً ، تجلٌخ المركزي ، تجلٌخ سطحً ، سن العدد ( 



 

 االول

 احجار التجلٌخ :  -2

اعداد احجار التجلٌخ للتشؽٌل )ضبط  اشكالها ، انواعها ، مواصفاتها ، استعمال كل منها ،

 االتزان ، تسوٌة االحجار (.

 ماكنات التجلٌخ السطحً : -3

شرح اجزاء الماكنة ووظٌفة كل منها ، طرٌقة التشؽٌل وضبط المشوار ، سرعة التؽذٌة 

 والتطعٌم ، طرق تثبٌت المشؽوالت ، استخدام سوائل التبرٌد وانواعه . 

 مستوٌة والمتوازٌة والمتعامدة والمائلة .التدرٌب على تجلٌخ األسطح  ال -4

 تجلٌخ المجاري : التدرٌب على تجلٌخ المجاري المختلفة ، والمجاري المستدٌرة . -5

 

 الثانً

 التجلٌخ االسطوانً :-1

اجزاء الماكنة وطرٌقة تشؽٌلها وضبط سرعات التشؽٌل ومعدالته ، اختبار الحجر 

 استخدام سوائل التبرٌد وادوات القٌاس .المناسب للشؽلة ، تثبٌت المشؽوالت ، 

 تمارٌن على عملٌات تجلٌخ اسطوانً خارجً وداخلً . -2

 التجلٌخ الالمركزي وتجلٌخ الكرنكات . -1 الثالث 

 عملٌات تجلٌخ متنوعة باستخدام عملٌات التجلٌخ السابقة ، التدرٌب علٌها .-2

 

 

 الرابع 

 ماكنة سن العدد :

وكٌفٌة التعامل معها واختٌار الماكنة المناسبة لسن االداة تشؽٌل مكائن سن العدد  -1

 المعٌنٌة .

 كٌفٌة تثبٌت اداة القطع على الماكنة وتحدٌد الزواٌا المطلوبة للحد القاطع . -2

اجراء عملٌات السن لنماذج من عدد القطع ) اداة قطع احادٌة الحد القاطع ثنائٌة  -3

 الحد القاطع ، متعددة الحدود . 

 

 الخامس 

 صٌانة مكائن التجلٌخ ) ماكنة التجلٌخ االسطوانً العامة الداخلً والخارجً (

 كٌفٌة تبدٌل سائل التبرٌد وتحدٌد المستوى المطلوب . -1

 تحدٌد اماكن التزٌٌت والتشحٌم للماكنة ونوع الزٌت والشحم المناسبٌن . -2

 اجراء عملٌة تبدٌل سٌور نقل السرعات الدوارنٌة للحجر وللمشؽولة . -3



 

 

 

 االول

 اسبوع ( 5القشط ) -3

 المقاشط النطاحة والراسٌة : -1

الفرق بٌن استخدام كل منها ، اجزاء الماكنة وطرٌقة العمل ، المشؽوالت واالسطح 

الممكن تشؽٌلها على كل منها االقالم المستخدمة ، طرق تثبٌتها سرعات القطع 

 والتؽذٌة ومعدالت التطعٌم واختٌار كل منها . 

 سطوح عدلة ومائلة بزواٌا مختلفة .تمارٌن لقشط  -2

 تمارٌن لعمل مجاري داخلٌة وخارجٌة مختلفة االشكال . -3

 بلوك ، قواعد مثاقب . Vتمارٌن لقشط اسطح ومشؽوالت كاملة اجزاء مناكن ، الثانً

تدرٌبات على قشط االقواس، عمل المجاري على المشؽوالت الدائرٌة باستخدام اجهزة  الثالث

 المقاشط .التقسٌم على 

 تمارٌن قشط متنوعة . الرابع 

 

 الخامس 

 صٌانة ماكنة القشط النطاحة :

 صٌانة ماكنة القشط العربة. -1

السٌطرة على طول الشوط وكذلك تؽٌٌر موقع  ألجزاءفتح التمساح واجزاء صٌانة  -2

 الشوط . 

 اجزاء عملٌات التزٌٌت والتشحٌم المختلفة وفتح مضخة الزٌت .   -3

 

 االول

 أسبوع ( 5الخراطة )-4

الخراطة الالمركزٌة والخراطة باستخدام العٌٌنة الرباعٌة وطرق تثبٌت المشؽوالت -1

 الخاصة .

 تمارٌن على مشؽوالت المركزٌة متنوعة .. -2

 

 الثانً

 خراطة الدورانات الخارجٌة والداخلٌة وخراطة التشكٌل.-1

 اقالم التشكٌل . استخدامتمارٌن لعملٌات خراطة متنوعة مع -2

 

 الثالث

 المخارط البرجٌة :

 فكرة عامة عن المخارط البرجٌة واستخدام جداول السرعات والتؽذٌة .  -1

 تتابع عملٌات تشؽٌل المنتجات المختلفة واعداد تتابع عملٌاتها .  -2

 االقالم والعدد المستخدمة وطرٌقة ضبطها والتجهٌز لعمل مشؽوالت متنوعة .-1 



 كٌفٌة اعداد خرائط تتباع العملٌات .-2 الرابع

 

 الخامس

 صٌانة المخرطة :

 اجراء عملٌات تفكٌك للعٌنات الثالثٌة والرباعٌة وصٌانتها .-1

 الؽراب المتحرك واجراء صٌانة . تفكٌك-2

 تفكٌك الراسمة الصؽرى والكبرى واجراء صٌانتها . -3

 وحساب سرعة التؽذٌة .  الرئٌسٌةصٌانة صندوق سرعات القطع  -4

 

 االول

 G-Codeالمكائن المبرمجة باستخدام -5

،  CNC، الفروقات بٌن المكائن العادٌة ومكائن  CNCنبذة تارٌخٌة عن مكائن -1

 مراحل عمل على المكائن المبرمجة .

تعرٌؾ اجزاء الماكنة ، محاور الحركة ، لوحة التحكم ، تعرٌؾ وتشؽٌل الماكنة -2

 عملٌا ً . 

 

 

 

 الثانً 

البرنامج ، هٌكلٌة البرنامج ، كٌفٌة برمجة مكائن التفرٌز ، الدوال المستخدمة فً  -1

 المكائن المبرمجة ، نقطة صفر الماكنة ، دوال مستوٌات الحركة .

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

باستخدام برامج محاكاة ، كٌفٌة استخدام البرنامج،  ( Simulation)عمل محاكاة  -2

 اٌعازات البرنامج .

، تنفٌذ حركات عن طرٌق  ISO9001حسب نظام  CNCلوحة التحكم للماكنة  -3

جهاز التحكم الٌدوي ، تصفٌر الماكنة ، تصفٌر الماكنة المثلثة، تصفٌر قطعة العمل 

 ، طرق تثبٌت قطعة العمل .

 

 

 

 الثالث

 ،دوال خزن نقاط صفر القطعة ) النقاط المرجعٌة( (G1,G2)دوال الحركة الخطٌة  -1

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

تنفٌذ برنامج  تفرٌز وجهً باستخدام االٌعازات اعاله وتطبٌقه على الحاسبة  -2

 باستخدام برامج محاكاة وتنفٌذ عملٌا ً على الماكنة .

، دالة التكرار ، دالة تكوٌن صورة مطابقة  G2, G3دوال الحركة الدوارانٌة  -3

 . (Mirror)باتجاه معاكس 

 

 الرابع 

، نصؾ دائرة ، دائرة كاملة ( وتطبٌقه  ةدائرعمل برنامج لتنفٌذ قطع دائري ) ربع  -1

 على الحاسبة باستخدام برامج محاكاة وتنفٌذه عملٌاً على الماكنة .

  G40,G41,G42,G43,G44دوال تعوٌض نصؾ القطر ) دوال المعاٌرة (  -2



 

عمل برنامج لتنفٌذ تمرٌنٌن احدهما بارز واالخر حفر وتطبٌقه على الحاسبة  -3

 باستخدام برامج محاكاة وتنفٌذه على الماكنة باستخدام الدوال اعاله .

 

 

 الخامس 

ثقٌب على مراحل ، دالة الدوال الثابتة ، دالة التثقٌب مرحلة واحدة ، دالة ت -1

تشؽٌل االسنان دالة توسٌع الثقوب دالة حلقة التفرز ، دالة تشؽٌل شق طولً ، 

 دالة تشؽٌل الحفر الدائري .

برامج  تنفٌذ برنامج باستخدام الدوال السابقة وتطبٌقة على الحاسبة باستخدام -2

 محاكاة وتنفٌذه على الماكنة .

ومة التزٌٌت فً الماكنة ع ، فحص منظكٌفٌة تبدٌل عدة القط صٌانة الماكنة -3

  وتزٌٌت عمود الدوران ، فحص منظومة التبرٌد وتبدٌل سائل التبرٌد . 

 

 

 االول

 CAD-CAMمفردات ورشة المكائن المبرمجة والتي تعمل بنظام -6

 تعرٌؾ الطلبة على المكائن المبرمجة وملحقاتها والبرامج الملحقة . -1

التعرؾ على اجزاء ماكنة الخراطة المبرمجة . مفاتٌح لوحة التحكم ووظٌفة كل -2

 منها ، عدد القطع ، محاور الماكنة . 

لتصمٌم منتج هندسً وتنفٌذ المنتج على الحاسبة  CAD-CAMاستخدام برنامج -3

 .  simulation بطرٌقة المحاكاة 

 

 الثانً

 او تعرٌؾ عدة جدٌدة . التعرؾ على كٌفٌة استدال العدد التالفة 

 CAD/CAMمن مرحلة التصمٌم على برنامج الـ  ابتدأتنفٌذ منتج متكامل على الماكنة 

 مروراً بعملٌة المحاكاة وانتهاءاً بتنفٌذ المنتج على الماكنة .

 

 الثالث 

التعرؾ على اجزاء ماكنة التفرٌز المبرمجة : مفاتٌح لوحة التحكم ووظٌفة كل  -1

 منها ، عدد القطع ، محاور الماكنة . 

لتصمٌم منتج هندسً وتنفٌذ المنتج على الحاسبة   CAD/CAM استخدام برنامج  -2

 .  Simulationبطرٌقة المحاكاة 

 

 الرابع

 تعرٌؾ عدد جدٌدة . التعرؾ على كٌفٌة استبدال العدد التالفة او -1

 تنفٌذ منتج متكامل على الماكنة ابتداءاً من مرحلة التصمٌم على البرنامج  -2

CAD/CAM. مروراً بعملٌة المحاكاة وانتهاء اً بتنفٌذ المنتج على الماكنة 

 تنفٌذ العدٌد من التمارٌن على مكائن الخراطة والتفرٌز .  الخامس

)المشروع(المفردات العملٌة   



 

 تفبطٞو اىَفزظاد األسبوع

 ٍْبقشخ اىَشبرٝغ اىتٜ ٝتٌ اضتجبرٕب ٗتسعٝع اطي٘ة ٗضطخ اىؼَو . األول

 تسعٝع ٗت٘سٝغ اىَظؤٗىٞبد ٗٗضغ اىجزّبٍح اىشٍْٜ ىتْفٞذ اىَشزٗع  . الثانً 

 اػعاظ اىزطٍ٘بد  ٗثطبقبد اىتشغٞو ىَؼبٍو اىَٞنبّٞل اىَطتيفخ  اىطبطخ ثأخشاء اىَشزٗع . الثالث 

الرابع عشر-الرابع اىتٜ تٌ اىت٘طو اىٖٞب ٍغ   وتقبرٝز ىيَزازتْفٞذ اىَشزٗع فٜ ٗزعاد اىَؼبٍو ٗاػعاظ  

 اىَتبثؼخ االطج٘ػٞخ  ىظٞز االػَبه ىَؼعالد االّتبج ٍٗؼ٘قبد اىتشغٞو . 

ٍْبقشخ اىطيجخ ٍِ قجو ىدْخ ٗتقٌ٘ٝ ضطظ اىتْفٞذ ّس٘ االفضو ) ٗتؼتجز تقٌٞ ىْٖبٝخ  الخامس عشر

 اىفظو االٗه (. 

 –السادس عشر 

 السابع والعشرون 

 اطتئْبف تْفٞذ فقزاد اىَشزٗع ٗاالّتٖبء ٍِ اىدبّت اىؼَيٜ 

اىْٖبئٞخ ) ٗتؼتجز تقٌٞٞ اىتقزٝز ثظ٘رتٔ  ألػعاظٍْبقشخ تفبطٞو اىَشزٗع ٗت٘خٞٔ اىطيجخ  الثامن والعشرون 

 اىفظو اىثبّٜ (.

 ىيَْبقشخ اىْٖبئٞخ  خٗاىتٖٞئاالّتٖبء ٍِ اىَشزٗع ثدبّجٞٔ اىْظزٛ ٗاىؼَيٜ  التاسع والعشرون 

 اىَْبقشخ اىْٖبئٞخ ىيَشزٗع  الثالثون 

)الرسم الصناعً( المفردات العملٌة  

 تفاصٌل المفردات األسبوع

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

 وضع االبعاد باستخدام برنامج االوتوكاد .

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

 تجمٌعٌة .الربط بواسطة الخوابٌر ، انواعها ، استخداماتها ، رسم لوحة  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 .



 

 . لوحة تطبٌقٌة لتجزئة وتجمٌع رافعة مٌكانٌكٌة 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 

 .  احتكاكًكراسً التحمٌل ، رسم لوحة تجمٌعٌة لكرسً تحمٌل  الخامس عشر 

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

 المختلفة .  بؤنواعهاعجالت السٌور 

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 

 تودٌسك انفٌنتور مقدمة عن برنامج او

 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 . 

 المفردات النظرٌة )االدارة والسالمة المهنٌة(



 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 . -

 ) الترتٌب االولً للمصنع(. ترتٌب الوحدة الصناعٌة  -

 تصنٌؾ انواع تراتٌب الوحدة الصناعٌة . -

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

 ، المشترك ( . 

 دراسة الجدوى للمشارٌع الصناعٌة : الرابع 

 فكرة عن دراسة الجدوى للمشارٌع الصناعٌة .

 المشروع الصناعً 

 مراحل دراسات الجدوى 

 اهمٌة دراسات الجدوى .

 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 

 وطرٌقة النقل .

 مناقشة تقارٌر تقدم من قبل الطلبة مع اختبار . السابع 



 دراسة العمل والوقت القٌاسً :  الثامن 

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

 الصٌانة : التاسع 

  التكنولوجًالصٌانة، اهمٌة الصٌانة، مفهوم النظام 

 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 

 

 الرابع عشر

 ادارة المشترٌات:

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

 علٌها . 

 .الخامس عشر

 السالمة الصناعٌة : 

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

 وانواعها .

 السادس عشر
 السٌطرة النوعٌة :

 معنى الضبط ، معنى الجودة .

 السابع عشر

 السٌطرة النوعٌة :

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

 والعراقٌة .النوعٌة ، التصمٌم ، نوعٌة المطابقة ، المواصفات القٌاسٌة العالمٌة 



 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: 

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

 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 .

 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 

 (.  δ-chartلالنحراؾ المعٌاري 

 السابع والعشرون
 انواع مخططات السٌطرة:

 (. P-chartمخططات السٌطرة للممٌزات ) مخطط السٌطرة لنسبة الوحدات المعٌبة 



 

 

 

 

 

  

 الثامن والعشرون

 انواع مخططات السٌطرة:

  للممٌزاتمخططات السٌطرة 

 (  . C-Chart) مخطط السٌطرة عدد العٌوب فً مفردة واحدة 

 التاسع والعشرون

 انواع مخططات السٌطرة:

مخططات السٌطرة للممٌزات ) مخطط السٌطرة لمتوسط عدد العٌوب فً مجموعة 

 (. U-chartالمفردات 

 مناقشة تقارٌر تقدم من قبل الطلبة مع اختبار . الثالثون

)دٌمقراطٌة( 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 

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

 (. التمثٌلٌة



 ثانٌاً  الدٌمقراطٌة شبه المباشرة . التاسع

 الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة . -ثالثاً  العاشر

 مبررات الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة . الحادي عشر

 المستجدات والنظام التمثٌلً . -3تقٌٌم  الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة  الثانً عشر

 حسنات  الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة وشروط نجاحها  -1 الثالث عشر

 مناقشة البحوث المقدمة من الطالب  الرابع عشر

 مراجعة شاملة للمواد المذكورة للتهٌئة لالمتحانات . 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  -ب 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  

 طرق :

 ب المباشر بواسطة الشعب االنتخا -1

 االنتخاب ؼٌر المباشر بواسطة الشعب  -2

 االنتخاب بواسطة السلطة التشرٌعٌة . -3

 األعمال األساسٌة للسلطة التنفٌذٌة  الحادي والعشرٌن 

 ثالثاً : الهٌئة القضائٌة  الثانً والعشرون 

 اختبار ٌومً للطالب بالمواد المذكورة  الثالث والعشرون 

 الصفات األساسٌة للقضاة  الرابع والعشرون 

 الدٌمقراطٌة واألحزاب السٌاسٌة  الخامس والعشرون 

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



 

 ثانٌاً خلق نخب جدٌدة السابع والعشرون 

 السٌاسًثالثاً تحقٌق التوازن  الثامن والعشرون 

 إعادة شاملة للمواد المذكورة  التاسع والعشرون

 اختبار شامل للمواد المذكورة . الثالثون 

  )تطبٌقات الحاسبة( المفردات النظرٌة والعملٌة

 تفبطٞو اىَفزظاد األسبوع

  ، AutoCADٍعضو اىٚ ثزّبٍح اىـ  األول

  (.…, Snap , Limit , Grid , Pan ,Zoom)اػعاظاد اىشبشخ 

الثانً والثالث 

 والرابع

 . (Draw)قبئَخ اىزطٌ   

 .( modify)قبئَخ اىتْقٞسبد  الخامس والسادس

 . (Object Snap)قبئَخ  السابع 

 . ( Layers)اىطجقبد  الثامن 

 (. (  Dimensionألثؼبظا التاسع 

    Hatching  اىتٖشٞز اىنتبثخ ، العاشر

 ٗاطتٞزاظ ٍيفبد ٍِ ثزاٍح اضزٙ ٗتظعٝزٕب .ضشُ اىَيفبد  الحادي عشر 

  بفبد ٍتظبٗٝخظتقظٌٞ ػْظز ثَ ٗاطتٞزاظ اخشاء ٍِ ثزاٍح اضزٙ ٍثو : (Blocks)ػَو  الثانً عشر

(Divide)   ، ت٘سٝغ ػْبطز ػيٚ ط٘ه ٍظبر (Measure). 

الثالث والرابع 

 عشر 

 تطجٞقبد رطٌ  ػيٚ اىسبط٘ة زظت تطظض اىقظٌ .

 اىطجغ ٗاالطتْظبش ٗاضزاج اىَيفبد ػيٚ اىطبثؼخ اىزاطَخ . الخامس عشر 

 ٍجبظئ اىزطٌ ثبألثؼبظ اىثالثخ . السادس عشر 



 

 

 -السابع عشر

 العشرون 

 (.( Surfaceقبئَخ اىزطٌ اىثالثٜ اىقشزٛ 

الحادي والعشرون 

الثالث والعشرون –  

 . (Solids)قبئَخ اىزطٌ اىثالثٜ اىظيع 

الرابع والعشرون 

السادس -

 والعشرون 

  Slice – Revolve – Extrudeتطجٞقبد ػيٚ االٗاٍز 

السابع والثامن 

 والعشرون 

  Solid Editingتْقٞسبد اىزطٌ 

التاسع والعشرون 

 والثالثون 

 رطٌ ٍثبه تطجٞقٜ ثبضتظبص اىقظٌ .



 


