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 للخطة :وفماً التصمٌم واإلنتاج مفردات الممررات الدراسٌة لمسم هندسة 

 : السنة األولى

 :الفصل األول

 سا 2عملً  –سا  4/ : نظري 1رٌاضٌات /

 الحمول. -الحلمات  -الزمر  .1

 المصفوفات والمعٌنات )المحددات(. .2

 حل جمل المعادالت الخطٌة. .3

 التطبٌمات الخطٌة. فضاء .4

 حمل األعداد الحمٌمٌة. .5

 ، واستمرار التوابع.التوابع الحمٌمٌة لمتحول حمٌمً .6

 الحساب التفاضلً للتوابع الحمٌمٌة لمتحول واحد. .7

 دراسة  تحوالت التوابع ورسم خطوطها البٌانٌة.  .8

 المعادلة العامة من الدرجة الثانٌة فً المستوي. .9

ع الوسٌطٌة والمطبٌة بعض المنحنٌات الشهٌرة )التواب .11

 والمطعٌة(.

 سا 2عملً  –سا  2/ : نظري 1/ فٌزٌاء

 المفاهٌم األساسٌة فً علم الحرارة . .1

 النظرٌة الحركٌة للؽازات.،و الؽازات المثالٌة .2

 .التعادل بٌن كمٌة الحرارة والعمل .3

 فً الترمودٌنامٌن.والثانً المبدأ األول  .4

 الؽازات الحمٌمٌة واألبخرة. .5

 األساسٌة فً الضوء الهندسً.الموانٌن  .6

اإلنكسار عبر الصفٌحة الزجاجٌة المستوٌة المتوازٌة  .7

 الوجهٌن والموشور.

 اإلنكسار واإلنعكاس على السطوح الكروٌة وتشكل األخٌلة. .8

 االستمطاب. - اإلنعراج–التداخل  .9

 سا 2عملً  –سا  2: نظري  كٌمٌاء صناعٌة

 نشوء النظرٌة الذرٌة الحدٌثة . .1

 واألوزان المكافئة وتركٌز المحالٌل .المول  .2

 األكسدة واالختزال. .3

 جدول مندلٌٌؾ وتطوراته . .4

 تطور مفهوم الرابطة الكٌمٌائٌة . .5

 التؤثٌر المتبادل بٌن الجزٌئات . .6

 خواص السوائل ) الماء وخواصه ( . .7

 األجسام البلورٌة .، والبولٌمٌرات العالٌة  .8

 المحالٌل الكٌمٌائٌة والكهربائٌة . .9

 سرعة التفاعل والتوازن الكٌمٌائً . .11

 سا 2عملً  –سا  2: نظري  وصفٌةهندسة 

 ممدمة فً اإلسماط العمودي. –أساس اإلسماط الهندسً  .1

 لمستوي.وا تمثٌل المستمٌم .2

 بعض المسائل األساسٌة على النماط والمستمٌمات . .3

 طرق الهندسة الوصفٌة. .4

 مسائل المٌاس. .5

 كثٌرات السطوح )الوجوه(. .6

 الكرة. –الدائرة  –المنحنٌة الخطوط  .7

 السطح المخروطً واالسطوانً. .8

االكسونومتري )طرٌمة اإلسماط المتوازي  اإلسماط .9

اإلسماط االكسونومتري ، والمحوري على مستو واحد(

 المائل.

 سا 2عملً  –سا  4/ : نظري 1/ مٌكانٌن هندسً

 أسس علم المٌكانٌن الهندسً . .1

 الشعاعٌة األساسٌة فً المٌكانٌن . الممادٌر .2

 مبادئ علم السكون . .3

 عملٌات تركٌب وتفرٌك الموى . .4

 نظرٌة المزدوجات . .5

 مجموعة الموى المستوٌة والفراؼٌة . .6

 المنشآت الهٌكلٌة . .7

 االحتكان . .8

 جمل الموة فً الفراغ . .9

 مراكز الثمل . .11

 سا 4/: نظري 1انكلٌزي /لغة أجنبٌة: 

 سا 2نظري ثمافة: 



 

 

 :الثانً الفصل

 سا 2عملً  –سا  4/ : نظري 2رٌاضٌات /

 ممدمة فً األعداد الحمٌمٌة والعمدٌة. .1

 المتتالٌات والسبلسل العددٌة. .2

 متتالٌات وسبلسل التوابع. .3

 الحساب التفاضلً للتوابع الحمٌمٌة لمتحول واحد. .4

 التكامبلت ؼٌر المحددة والمحددة وتطبٌماتها. .5

 التوابع لعدة متحوالت. .6

 سا 2عملً  –سا  2/ : نظري 2/ فٌزٌاء

 الممادٌر الفٌزٌائٌة وواحدات لٌاسها. .1

الحمل والكمون المتولد عن توزع مستمر للشحنات )التوزٌع  .2

 المتصل والحجمً(.

حركة األجسام المشحونة ضمن الحمول الكهربائٌة  .3

 والمؽناطٌسٌة.

 العوازل. .4

 التٌار الكهربائً. .5

 طرائك دراسة الدارات الكهربائٌة. .6

 المؽناطٌسٌة. .7

 التٌارات التحرٌضٌة . .8

 –الحركة الموجٌة  –الحركة االهتزازٌة  -الصوت:  .9

 خصائص الصوت. 

 النظرٌة الكوانتٌة فً اإلشعاع . .11

 ..الوسط الفعال –خصائص الضوء اللٌزري  -اللٌزر:  .11

 سا 4: عملً  الورشات التخصصٌة

 .التعرٌؾ بهندسة اإلنتاج .1

، التلبٌد، الكبس، البثك، بالتشكٌلالٌب التصنٌع، التصنٌع أس .2

 .الحدادة 

 . أسالٌب اللحام .3

عملٌات التشؽٌل، الخراطة والثمب، المشط، التفرٌز،  .4

 .التخلٌك، التجلٌخ 

 .إنتاج الحدٌد الزهر، إنتاج المعادن ؼٌر الحدٌدٌة .5

، رمال السباكة صلب وسبائن المعادن ؼٌر الحدٌدٌةسباكة ال .6

نماذج، أنواع وطرق اختبارها وطرق اختبارها، ال –

 .السباكة الخاصة

 

 

 

 

 سا 4عملً  –سا  2/ : نظري 1/ سم هندسًر

 أدوات الرسم الهندسً . .1

 الخطوط الهندسٌة ولواعد الكتابة . .2

 اإلنشاء الهندسً . .3

 األبعاد والمصطلحات الهندسٌة.  .4

 تمثٌل األجسام فً المستوي . .5

 المنشآت المعدنٌة . .6

 األعمال الخشبٌة . .7

 المٌاسٌة .المنتجات  .8

 سا 2عملً  –سا  2: نظري بالمدخل إلى الحاس

 أساسٌات علم الحاسوب .1

 نظم المعلومات والتطور التارٌخً للحاسوب. .2

 المكونات األساسٌة للحاسوب الرلمً اإللكترونً. .3

 األنظمة العددٌة و تمثٌل البٌانات فً الحواسٌب. .4

 التصمٌم المنطمً للحاسبات االلكترونٌة. .5

 شبكات الحواسٌب. .6

 .++Cأساسٌات البرمجة ، مدخل إلى البرمجة بلؽة  .7

ممدمة فً نظام النوافذ: معالج النصوص  –المسم العملً  .8

Word- الجداول االلكترونٌةExcel-Power Point 

Program . 

 سا 4: نظري /2/ انكلٌزيلغة أجنبٌة: 

 سا 4نظري : ة عربٌلغة 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الثانٌة :السنة 

 :الفصل األول

 سا 2عملً  –سا  2/ : نظري 3رٌاضٌات /

 مفاهٌم وتعارٌؾ أساسٌة فً المعادالت التفاضلٌة . .1

وؼٌر المعادالت التفاضلٌة من المرتبة األولى المحلولة  .2

 بالنسبة للمشتك .المحلولة 

 المعادالت التفاضلٌة من مراتب علٌا )تخفٌض المرتبة(. .3

 المعادالت التفاضلٌة الخطٌة من مراتب علٌا . .4

 المعادالت التفاضلٌة الخطٌة بؤمثال متحولة . .5

 جمل المعادالت التفاضلٌة العادٌة . .6

 التوابع لعدة متحوالت . .7

 المستوي والمستمٌم فً الفراغ . .8

 المنحنً والسطح فً الفراغ . .9

 التكامبلت المضاعفة وتطبٌماتها .11

 سا 2عملً  –سا  4/ : نظري 2/ مٌكانٌن هندسً

 الحركة المستمٌمة لنمطة . .1

 معادلة حركة نمطة . .2

 الحركات األساسٌة البسٌطة للجسم الصلب. .3

 الحركة المركبة للنمطة . .4

 الحركة المستوٌة لجسم صلب . .5

 حركة الجسم الصلب حول نمطة ثابتة . .6

 الحركة المركبة لنمطة فً الحالة العامة . .7

 صلب .الحركة المركبة للجسم ال .8

 تحرٌن نمطة مادٌة . .9

 ، ونظرٌة الصدم.كمٌة الحركة والعزم الحركً لجملة مادٌة .11

 الطالة الكامنة . –الطالة الحركٌة  .11

 الحركة النسبٌة للنمطة المادٌة . .12

 مبدأ دالمبٌر.  -مبدأ االنتمال االفتراضً  .13

 عزوم العطالة . .14

 تحرٌن الجسم الصلب . .15

 سا 4عملً  –سا  2/ : نظري 2/ سم هندسًر

األبعاد والمصطلحات الهندسٌة )دلة الصنع وجودة إنجاز  .1

 السطوح وعبلمات التشكٌل( .

 تمثٌل األجسام فً المستوي والمسالط المساعدة . .2

 المنشآت المعدنٌة )الوصبلت الملحومة(. .3

 المثبتات المإلتة . .4

 الرسم التمثٌلً .، والرسم التنفٌذي .5

 تماطعات وانفرادات السطوح . .6

 المسننات ومجموعة المسننات . .7

 سا 2عملً  –سا  2: نظري / 1/البرمجة 

 .خوارزمٌات حل المسائل .1

 .  Visual Basic 6.0البرمجة بلؽة  .2

 .Visual Basicالتعرؾ على أدوات وأوامر برنامج  .3

 .صنادٌك الحوار .4

 .إنشاء الموائم .5

 .المصفوفات .6

 سا 2عملً  –سا  4: نظري  الترمودٌنامٌن

 أشكالالترمودٌنامٌن التطبٌمً ومعادلة الحالة و مفهوم  .1

 الطالة وتحوالتها .

 لانون حفظ الطالة و تطبٌماته. .2

 الدورات الترمودٌنامٌكٌة المؽلمة والمفتوحة . .3

 المانون الثانً فً الترمودٌنامٌن و تطبٌماته. .4

 المعادلة التفاضلٌة للحالة الترمودٌنامٌكٌة . .5

 التوازن الترمودٌنامٌكً. .6

 .لؽازات المثالٌة و العملٌات الترمودٌنامٌكٌة علٌهاخواص ا .7

و العملٌات  األبخرةخواص الؽازات الحمٌمٌة و  .8

 الترمودٌنامٌكٌة علٌها .

 بخار الماء.  .9

 الهواء الرطب . .11

 دورات محركات االحتراق الداخلً . .11

 بخارٌة و دورات العنفات الؽازٌة دورات محطات العنفات ال .12

 الضواؼط الهوائٌة. .13

 التبرٌد و المضخات الحرارٌة . آالتدارات  .14

 سا 2عملً  –سا  2أسس هندسة كهربائٌة: نظري 

 أسس التمنٌة الكهربائٌة . .1

 الممادٌر المؽناطٌسٌة األساسٌة والموانٌن األساسٌة للدارات . .2

 دارات التٌار المتناوب األحادي الطور . .3

 حل الدارات الكهربائٌة للتٌار المستمر . .4

 بلثً الطور .التٌار المتناوب الث .5

 حل الدارات المؽناطٌسٌة . .6

 الحاالت العابرة فً الدارات الكهربائٌة . .7

 الحمول الكهربائٌة والمؽناطٌسٌة والكهرومؽناطٌسٌة. .8

 سا 4/: نظري 3/انكلٌزي لغة أجنبٌة: 

 

 

 



 

 

 :الفصل الثانً

 سا 2عملً  –سا  2/ : نظري 4رٌاضٌات /

 جبر األعداد العمدٌة . .1

 العمدٌة .المتحوالت والتوابع  .2

 مكاملة التوابع العمدٌة ونظرٌة كوشً.  .3

 المتتالٌات والسبلسل البلنهائٌة . .4

 نظرٌة الرواسب وحساب التكامبلت الحمٌمٌة . .5

 الجداءات البلنهائٌة . .6

 الحمل السلمً والحمل الشعاعً . .7

 األشعة والعملٌات علٌها . .8

 وتكامبلتها.التوابع الشعاعٌة  .9

 نظرٌة ؼوس ونظرٌة ستوكس. .11

 سا 2عملً  –سا  2: نظري  انتمال الحرارة

 .الطرق المختلفة النتمال الحرارة .1

 .التوصٌل الحراري .2

 .الحمل الحراري .3

 .انتمال الحرارة باإلشعاع .4

 .النفوذ الحراري .5

 .المبادالت الحرارٌة .6

 سا 2عملً  –سا  4/ : نظري 1/ مماومة مواد

 مبادئ أساسٌة ) الفرضٌات المستعملة فً مماومة المواد (  .1

 الشد والضؽط.  .2

 نظرٌة الحالة االجهادٌة.  .3

الممٌزات الهندسٌة للمماطع العرضٌة المستوٌة وعزومها  .4

 السكونٌة. 

 الفتل.  .5

 االنحناء.  .6

 اإلزاحات فً المضبان عند االنحناء. .7

 سا 2عملً  –سا  2/ : نظري 1/ طرائك التصنٌع

 عامة عن طرائك تصنٌع المعادن.فكرة  .1

 الرسوم المٌكانٌكٌة و لرائتها . .2

 .اإلنتاجالمٌاس ، والجودة فً  أدواتو  أجهزة .3

 المواد الهندسٌة .  .4

 المطع. وأدواتالفٌزٌائٌة لعملٌة المطع ،  األسس .5

 تشؽٌل المعادن بالمطع . .6

 عدد المطع .و ألبلمالمواد المستخدمة فً صنع  .7

 ل المختلفة علٌها.عملٌات التشؽٌالمخارط و .8

 آالت، تشؽٌل المشؽوالت على الثمب آالت،عملٌة الثمب .9

 الثمب .

 المماشط ، عملٌات تشؽٌل السطوح المستوٌة بالمشط . .11

 التخلٌك . آالت، تشؽٌل السطوح على  آالتهالتخلٌك ،  .11

 التفرٌز . آالتتشؽٌل السطوح بالتفرٌز ،  .12

 بالتجلٌخ . األسطحعملٌات تشؽٌل  .13

 بواسطة التحكم الرلمً بالحاسب .طرق التصنٌع  .14

 التشؽٌل المبرمجة . آالتمحاور الحركة و نماط الصفر فً  .15

 تركٌب برنامج التحكم الرلمً بالحاسب . .16

 التشؽٌل المبرمجة . آالتفً  األساسٌة األوامر .17

 سا 2عملً  –سا  2: نظري  /2/برمجة 

 .Matlabتعرٌؾ برنامج  .1

 .المصفوفات .2

 .العملٌات على المصفوفات .3

 .كثٌرات الحدود والمعادالت فً الماتبلب .4

 .أوامر معروفة للرسم .5

 .الرسم ثنائً األبعاد .6

 .الرسم ثبلثً األبعاد .7

 الجمل الشرطٌة. .8

 سا 2عملً  –سا  2: نظري علم المواد وخواصها

 خواصها واختبارها  –المواد الهندسٌة  .1

 االختبار.  أجهزة .2

ستاتٌكً تؤثٌر الشد والضؽط االسلون المواد الهندسٌة تحت  .3

 .المص االستاتٌكً - االنحناء االستاتٌكً -

 سلون المواد الهندسٌة تحت تؤثٌر اجهادات التعب.  .4

 صبلدة المعادن واختبارها.  .5

 خواص واستخدام السبائن الحدٌدٌة. .6

 سا 4/: نظري 4/انكلٌزي لغة أجنبٌة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 السنة الثالثة :

 :الفصل األول

 سا 2عملً  –سا  4نظري / : 2مماومة مواد /

 االنعطاؾ المركب.  .1

طرق حساب االنتماالت باستخدام تكامل مور ونظرٌة  .2

 كاستلٌانو ونظرٌة فٌرتشاجٌن. 

استخدام طرق حساب االنتماالت فً حل عدم التعٌٌن  .3

 سكونٌاً للجوائز المستمٌمة البسٌطة. 

 -حل المجموعات ؼٌر المعٌنة سكونٌا ) طرٌمة الموى .4

 معادلة كبلبٌرون( .

 .التحنٌب .5

 (.الصدم العرضانً، والصدم الطوالنً) :إجهادات الصدم .6

 سا 2عملً  –سا  2نظري / : 2طرائك التصنٌع /

 تصنٌؾ أنواع اللحام. وممدمة حول مفهوم اللحام  .1

اللحام النمطً، اللحام : )اللحام بالمماومة الكهربائٌة .2

(، التدرٌزي، اللحام بالبروز، اللحام بالومٌض الكهربائً

 فوق الصوتٌة. باألمواجلحام االحتكاكً واللحام باإلضافة ل

 الؽازي. اللحام، و لحام الموس الكهربائً .3

 التركٌز على السباكة فً لوالب رملٌة .، ومفهوم السباكة  .4

 ق تحضٌره .الدراسة التصمٌمٌة لمالب رملً و طر .5

 الفرعٌة.  –لنوات السكب الرئٌسٌة  .6

 المنوات الصاعدة . .7

 سا 2عملً  – سا 2نظري مٌكانٌن موائع : 

 خواص الموائع . .1

 الموة الهٌدروستاتٌكٌة على األسطح . .2

 الطفو . .3

 حركة السوائل الخطٌة والدورانٌة  . .4

 أسس الحركة فً الموائع . .5

 الشبكة الهٌدرودٌنامٌكٌة. .6

 سا 2عملً  –سا  2نظري لٌاسات مٌكانٌكٌة : 

 أساسٌات لٌاس األبعاد. .1

 نظام التسامحات و االزواجات. .2

 المكونات األساسٌة ألدوات وأجهزة المٌاس. .3

 أنظمة المٌاس و أخطاء لمٌاس. .4

 سبلسل األبعاد. .5

 أخطاء الشكل و التوضع. .6

 خشونة السطح. .7

 أخطاء تعشٌك المسننات. .8

 عملٌة فً المخبر.تجارب  –المسم العملً  .9

 سا 2عملً  –سا  2نظري : محطات تولٌد الطالة

الطالة وأشكال المحطات الكهربائٌة ودارات محطات المدرة  .1

 . البخارٌة

 . المإشرات الطالٌة للمحطات الكهربائٌة ذات المكثؾ .2

 . مإشرات الطالة لمحطات التولٌد الكهروحرارٌة .3

 .والتحمٌص المتكرر للبخار البارامترات اإلبتدائٌة .4

 التسخٌن االسترجاعً لماء التؽذٌة. .5

 سا 2عملً  –سا  4نظري : وسبائكها علم المعادن

 بنٌة المادة.  .1

 البنٌة الصلبة للمعادن وكٌفٌة تشكلها.  .2

 نظرٌة الخبلئط المعدنٌة. .3

عٌوب الهٌاكل البلورٌة وتؤثٌرها على الخواص المٌكانٌكٌة  .4

 للمعادن. 

 سبل التعرؾ على البنٌة الداخلٌة للمعادن.  .5

 أهم الخواص الفٌزٌائٌة للمعادن والخبلئط المعدنٌة.  .6

الخواص المٌكانٌكٌة للمعادن والخبلئط المعدنٌة  .7

 واختباراتها. 

 مخطط التوازن لخبلئط الحدٌد والكربون.  .8

 األسس النظرٌة للمعالجات الحرارٌة لخبلئط الحدٌد والفحم.  .9

 ساسٌة فً المعالجات الحرارٌة. المعالجات األ .11

 الخبلئط المعدنٌة.، وخبلئط الفوالذ السبائكً  .11

 سا 4/: نظري 5/ انكلٌزيلغة أجنبٌة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :الفصل الثانً

 سا 2عملً  –سا  2نظري ة: ٌبحوث العملٌات والنمذج

 .ممدمة عامة  .1

 . (الطرٌمة الجبرٌة -الطرٌمة البٌانٌة : )البرمجة الخطٌة  .2

 الشكل العام لنموذج البرمجة الخطٌة.  .3

 النمل . ٌةخوارزم .4

 مسائل التخصٌص . .5

 استخدام الشبكات فً تخطٌط المشارٌع . .6

 سا 2عملً  –سا  2نظري محركات احتراق: 

 محركات اإلحتراق الداخلً . .1

 الوحدات الحرارٌة لمحركات اإلحتراق الداخلً . .2

 الولود وعملٌة اإلحتراق. .3

 مإشرات عمل المحرن. .4

 ألجزاء الرئٌسٌة فً المحرن.ا .5

 نظام الشحن المسري للهواء فً المحركات. .6

محرن ، وفً  نظام التؽذٌة فً المحرن البنزٌنً والؽازي .7

 الدٌزل.

 نظام االشتعال فً المحرن البنزٌنً. .8

 نظام التبرٌد. .9

 نظام المحركات الحرارٌة عدٌمة المكابس.  .11

 المحطات الحرارٌة . .11

 مولد البخار الحدٌث . .12

 ات البخارٌة والؽازٌة.العنف .13

 مولد المكابس الحرة  .14

 المحطات الكهربائٌة . .15

 سا 2عملً  –سا  2نظري  / :3طرائك التصنٌع /

 المبادئ األولٌة لتشكٌل المعادن.  .1

 لص الصفائح المعدنٌة.  .2

 ثنً وتشكٌل الصفائح المعدنٌة.  .3

 السحب العمٌك للصفائح المعدنٌة.  .4

 الدرفلة.  .5

 سحب األسبلن والمواسٌر.  .6

 األسالٌب الجدٌدة فً تشكٌل المعادن.  .7

 تشكٌل مساحٌك المعادن . .8

 بثك المعادن. .9

 

 

 

 

 سا 2عملً  –سا  4نظري / : 1تصمٌم اآلالت /

 المواعد التصمٌمٌة األساسٌة العامة.  .1

 شكل انحرافات السطوح الخارجٌة.  .2

 المماومة واإلجهاد المسموح به.  .3

 األعمدة والمحاور والسفود.  .4

 بالصهر لمعدن األساس.وصبلت اللحام  .5

 وصبلت اللحام بالضؽط.  .6

 وصبلت اللحام ؼٌر المنصهرة.  .7

 وصبلت اللصك.  .8

 وصبلت البراشٌم.  .9

 وصبلت الضؽط الوصبلت التداخلٌة.  .11

 براؼً نمل الحركة.  .11

 النوابض. .12

 سا 2عملً  – سا 4نظري نظرٌة اآلالت : 

 أجزاء التركٌبات ووظائفها.  .1

 تطبٌمات التركٌبات اآللٌة.  .2

 أساسٌات تحلٌل التركٌبات.  .3

 التركٌبات المرفمٌة وحسابها.  .4

 الدراسة الدٌنامٌكٌة للتركٌبات اآللٌة.  .5

 التركٌبات الكامٌة.  .6

 التركٌبات المسننة.  .7

 مجموعة المسننات.  .8

 التركٌبات المكبحٌة. .9

 سا 2عملً  –سا  2نظري صناعٌة: كترونٌات ال

 العناصر االلكترونٌة . .1

 مصدر االلكترونٌات . .2

 طرٌمة اإلصدار الكهرضوئً . .3

 التفرٌػ الكهربائً فً الؽازات والصمامات الؽازٌة. .4

 مادٌة نصؾ النالل. .5

 العناصر الكهرضوئٌة. .6

 مجزئات الجهد . .7

 عناصر المٌاس المعتمدة على تؽٌٌر المماومة. .8

 العناصر ذات السعة الكهربائٌة . .9

 التطبٌمات فً تؽٌٌر السعة الكهربائٌة . .11

 المكثفات. شحن وتفرٌػ .11

 التؽذٌة الكهربائٌة المستمرة . .12

 تطبٌمات لدارات الكترونٌة . .13

 

 



 

 

 السنة الرابعة :

 :الفصل األول

 سا 2عملً  –سا  2: نظري  آالت النمل

 تصنٌؾ آالت النمل.  .1

 المسطرة النمالة. .2

 النوالل ذات الصفائح. .3

 العوارض.النوالل ذات  .4

 النوالل المعلمة. .5

 النوالل ذات األوانً. .6

 النوالل الحلزونٌة. .7

 النوالل االهتزازٌة. .8

 نٌوماتٌكٌة.بالنوالل ال .9

 التجهٌزات المساعدة آلالت النمل. .11

عملً  –سا  4 /: نظري2الت /اآل عناصر تصمٌم

 سا  2

 ممدمة عامة . .1

 السٌور. .2

 الجنازٌر والسبلسل. .3

 نمل الحركة االحتكاكً . .4

 نمل الحركة بوساطة المسننات. .5

 المحامل. .6

 المارنات. .7

 الموابض. .8

 المكابح. .9

 المانعات ووسائل اإلحكام. .11

 تطبٌمات استخدام المسننات والمدحرجات فً علب السرعة. .11

عملً  –سا  4: نظري اهتزازاتدٌنامٌن اآلالت و

 سا  2

 الموى المإثرة فً اآلالت. .1

 الحركة ؼٌر المتتالٌة لآلالت. .2

 الموى المإثرة. توازن .3

 توازن لوى عطالة التركٌبة اآللٌة. .4

 استمرار المجموعات. .5

 مفهوم االهتزاز المٌكانٌكً. .6

 التخامد المٌكانٌكً. .7

 

 

 سا 2عملً  –سا  2: نظري خطط اإلنتاج 

مفاهٌم عامة وتحدٌد الطبمة الزائدة والبالٌة من أجل التشؽٌل  .1

 المٌكانٌكً.

 الدلة فً التشؽٌل. .2

 المشؽلة.نوعٌة السطوح  .3

حساب أنظمة المطع والمعاٌٌر التكنٌكٌة للمخطط  .4

 التكنولوجً.

 المبادئ األساسٌة لتصحٌح المخطط التكنولوجً للتشؽٌل. .5

 تشؽٌل العناصر المتشابهة. .6

 تكنولوجٌا األعمال التجمٌعٌة. .7

 سا  2عملً  –سا  2: نظري  التشكٌل وآالته

 الموانٌن األساسٌة للتشكٌل. .1

 التشكٌل.اإلحماء فً عملٌات  .2

 أفران التسخٌن. .3

 البثك. - الحدادة–الدرفلة–ب السح .4

 تشكٌل الصفائح وثمبها ولصها. .5

 2: نظري التصمٌم واإلنتاج بمساعدة الحاسوب 

 سا 2عملً  –سا 

 CAD/CAMممدمة عن  .1

  CAD/CAMللـ المادٌة المكونات .2

 CAD/CAMبرمجٌات الـ  .3

 CAD/CAMالمٌكروكمبٌوتر والـ  .4

 الرٌاضً للمنحنٌاتالنماذج والتمثٌل  .5

 النماذج والتمثٌل الرٌاضً للسطوح .6

 الصلبة لؤلجسام الرٌاضً والتمثٌل النماذج .7

 CAD/CAM الـ فً والمعلومات البٌانات تبادل .8

 مساعدات الرسومات .9

 التعامل مع الرسومات وتحرٌرها .11

 تحرٌن الرسوم بمساعدة الحاسوب .11

 سا 4/: نظري 6/انكلٌزي لغة أجنبٌة: 

 

 

 

 



 

 

 :الثانً الفصل

 سا 2عملً  –سا  4: نظري  السكب وآالته

 عملٌة السباكة والتؤثٌر المتبادل بٌن المعدن السائل والمالب. .1

 أسس تجمٌد المعادن.  .2

 الولاٌة من تشكٌل الفجوات فً المسبوكات .  .3

 الطرق الخاصة فً السباكة.  .4

 .رمال السباكة .5

 آالت تحضٌر الموالب الرملٌة .  .6

 سا 2عملً  –سا  2: نظري  آالت الرفع

 لمحة عن آالت الرفع. .1

 أسس حساب عناصر اآلالت الرافعة. .2

 مٌكانٌزمات الرفع. .3

 مٌكانٌزمات التوازن. .4

 اإلنشاءات المعدنٌة. .5

 سا 2عملً  –سا  4: نظري آالت التشغٌل

 تصنٌؾ الحركات فً آالت التشؽٌل. .1

 المخارط.  .2

 اآلالت االتوماتٌكٌة. .3

 آالت الثمب وآالت التجوٌؾ.  .4

 الفرز .آالت   .5

 آالت المشط .  .6

 آالت الجلخ.  .7

 آالت لطع أسنان المسنات .  .8

 –سا  4: نظري  واألنظمة الهٌدرولٌكٌةاآلالت 

 سا 2عملً 

 العناصر األساسٌة ألجهزة نمل الحركة الهٌدرولٌكٌة . .1

 العنفات. .2

 المضخات. .3

 آالت التشؽٌل والتشكٌل الهٌدرولٌكً . .4

 مجموعة من دارات التحكم الهٌدرولٌكٌة . .5

 سا 2عملً  –سا  2: نظري  المعالجات الحرارٌة

 مخطط التوازن لخبلئط الحدٌد والفحم.  .1

 األسس النظرٌة للمعالجات الحرارٌة لخبلئط الحدٌد والفحم. .2

 المعالجات الحرارٌة لخبلئط الحدٌد والفحم . .3

 خبلئط الفوالذ السبائكً. .4

 الخبلئط المعدنٌة. .5

 

 سا 4 عملً: مشروع تطبٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السنة الخامسة :

 :الفصل األول

 2: نظري صٌانة وسائل اإلنتاج واألمن الصناعً

 سا 2عملً  –سا 

األهمٌة والمفاهٌم العامة فً األمن الصناعً والصحة  .1

 المهنٌة.

 العوامل المإثرة على الحوادث واإلصابات فً العمل . .2

 الطالة الكهربائٌة وأخطارها. .3

 االستخدام اآلمن للطالة الكهربائٌة . .4

 الولاٌة الكٌمٌائٌة . .5

 الحرائك الصناعٌة . .6

 االنفجارات فً مكان العمل. .7

 األمن اإلنشائً. .8

 الصحة المهنٌة.  .9

 تنظٌم شإون األمن الصناعً فً المنشؤة الصناعٌة . .11

 –سا  2: نظري  نظرٌة المطع وأدوات المطع

 سا 2عملً 

 مواد وأدوات المطع وخواصها. .1

 هندسة شكل للم الخراطة. .2

 عناصر عملٌة المطع فً التشؽٌل على المخارط . .3

 األسس الفٌزٌائٌة لمطع المعادن. .4

 مماومات المطع فً عملٌة الخراطة . .5

 الشكل الهندسً للملم . .6

 تحدٌد متؽٌرات المطع فً عملٌات الخراطة . .7

 تصمٌم عدد الخراطة المفردة. .8

 لتشكٌل. ألبلم ا .9

 التسوٌة والمشط . .11

 تصمٌم الرٌش .،  ثمب المعادن .11

 رٌش التوسٌع وتصنٌعها . .12

 تصمٌم ممطعات التفرٌز.، التفرٌز .13

 تصمٌم عدد لطع المسننات .، لطع المسننات .14

 تصمٌم عدد لطع اللوالب .، لطع اللوالب .15

 التخلٌك وتصمٌم المخلمات . .16

 الجلخ والعدد الحاكة . .17

 

 

 

: وتموٌم المشروعات الصناعٌةااللتصاد الصناعً 

 سا 2عملً  –سا  2نظري 

 نشؤة العلوم اإللتصادٌة . .1

 طرق اإلنتاج.  .2

 الصناعة وهٌكل االلتصاد الوطنً.  .3

 األصول األساسٌة فً المنشآت الصناعٌة. .4

 التخطٌط الصناعً . .5

 التكلفة اإلنتاجٌة واألسعار. .6

 إنتاجٌة العمل. .7

 ومعاٌٌره. تموٌم المشارٌع .8

 للمشارٌع . والفنٌة التسوٌمٌةالدراسات  .9

 لٌؾ التمدٌرٌة للمشروع.االتك .11

 الدراسات المالٌة. .11

سا  4: نظري تصمٌم آالت التشغٌل وخطط اإلنتاج 

 سا 2عملً  –

 المتطلبات الحدٌثة المحددة لتصمٌم آالت التشؽٌل.  .1

 أنظمة المٌادة والتشؽٌل المٌكانٌكٌة. .2

 المحاور ومضاجعها.  .3

 الحركات الخطٌة.  مٌكانٌزمات .4

 مٌكانٌزمات المٌادة ؼٌر المتدرجة . .5

 مٌكانٌزمات الحركات الدورٌة . .6

 خصائص جسم و لواعد ارتكاز اآللة.  .7

 المزالك و المكابس. .8

 . NCالتحكم الرلمً ألالت التشؽٌل  .9

 سا 2عملً  –سا  2: نظري مثبتاتتصمٌم دالئل و

 مفهوم األساس التصمٌمً. .1

 مخططات تحدٌد المولع . .2

 . Vكتل  -د نماط االستنا - أصابع التثبٌت .3

 مٌكانٌزمات التثبٌت. .4

 ط ذات السطوح الكامٌة.موسائل الم .5

 المٌكانٌزمات البسٌطة والمركبة.  .6

 المٌكانٌزمات الشرٌحٌة. .7

المٌكانٌزمات : ذات األذرع ، الكامٌة ، المفصلٌة ، متعددة  .8

 عناصر التثبٌت ، العاملة بالببلستٌن الهٌدرولٌكً .

 الهٌاكل وأجهزة التمسٌم وأجزائها.  .9

درولٌكٌة، المثبتات المؽناطٌسٌة، ، الهٌالمثبتات الهوائٌة .11

، المثبتات المستعملة فً المخارط وآالت مثبتات الفاكٌوم

 .الجلخ

 سا 4/: نظري 7/انكلٌزي لغة أجنبٌة: 



 

 

 :الفصل الثانً

 –سا  2نظري :  مشارٌعالتنظٌم صناعً وإدارة 

 سا 2عملً 

 وأسالٌب اإلنتاج.طرق  .1

 عوامل اختٌار مولع المصنع.  .2

 المإشرات الكمٌة وطرق اختٌار مولع المنشؤة الصناعٌة. .3

 أبنٌة المصانع . .4

 عناصر عملٌة اإلنتاج. .5

 العملٌة اإلنتاجٌة وتنظٌمها . .6

 البنٌة اإلنتاجٌة لمصنع إنتاج اآلالت . .7

 أنماط تنظٌم اإلنتاج واألشكال اإلنسٌابٌة للعمل. .8

 والتصمٌمً والتكنولوجً  التحضٌر الفنًأسس تنظٌم  .9

 لئلنتاج .

 تجهٌز المصنع . .11

 دراسة العمل والتكالٌؾ واألجور والرواتب. .11

 تنظٌم اإلدارة الصناعٌة ، التخطٌط الشبكً. .12

 , NEHالؽورٌتم جونسون: )إدارة وسائل اإلنتاج بطرق .13

CDS, LPT  . ) جاكسون ، 

 سا 2عملً  –سا  4: نظريتدفئة وتهوٌة صناعٌة

 أهمٌة انتمال الحرارة فً التدفئة . .1

 الفمدان الحراري من األبنٌة . .2

 األجهزة المستعملة للبث الحراري. .3

 التدفئة بالماء الساخن. .4

 أجهزة التدفئة بالماء الساخن. .5

 التدفئة باستعمال البخار. .6

 استعماالت الطالة الشمسٌة فً التدفئة وتسخٌن المٌاه . .7

الهواء وحساب أحمال التكٌٌؾ وتصمٌم التجهٌزات وتحلٌل  .8

 أدائها ونظم التحكم بها .

 طرق التهوٌة المستعملة. .9

 تكٌٌؾ الهواء. .11

 –سا  4: نظري التحكم اآللً واألتمتة اإلنتاجٌة 

 سا 2عملً 

 مفاهٌم عامة عن مكننة وأتمتة اإلنتاج وخصائصها. .1

 ألتمتة.المتطلبات التمنٌة وااللتصادٌة للمكننة وا  .2

 المٌزات االلتصادٌة لؤلتمتة.  .3

 

 وسائل أتمتة التحكم .  .4

 أنظمة التحكم اآللً .  .5

 أتمتة آالت اإلنتاج.  .6

 آالت النمل االتوماتٌكٌة.  .7

 أتمتة التجمٌع .  .8

 األسالٌب المتبعة فً عملٌات التحكم اآللً .  .9

 سا 2عملً  –سا  2: نظري الروبوت الصناعً 

 والروبوت الصناعًممدمة عن علم الروبوت  .1

 الحسابات الرٌاضٌة المستخدمة فً الروبوت .2

 التحوالت وتؽٌٌر االحداثٌات .3

 السبلسل الحركٌة والروبوتات التسلسلٌة .4

 Denavit-Hartenbergبارامترات  .5

 (DKM, IKM) المودٌل الهندسً المباشر والعكسً .6

 المودٌل الحركً المباشر والعكسً .7

 والعكسًالمودٌل الدٌنامٌكً المباشر  .8

 اللوالط الروبوتٌة وأنواعها .9

 الحساسات المستخدمة فً الروبوتات وأنواعها .11

 سا 2عملً  –سا  4: نظري هندسة البالستٌن 

 أهمٌة المواد الببلستٌكٌة. .1

 علم البولٌمٌرات.  .2

الخواص المٌكانٌكٌة والفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة العامة للمواد   .3

 الببلستٌكٌة .

 لببلستٌن .الطرق الرئٌسٌة لتصنٌع ا  .4

 طرق خاصة لتصنٌع وإنتاج الببلستٌن المسلح .  .5

 آالت إنتاج وتصنٌع المواد الببلستٌكٌة.   .6

 لوالب الببلستٌن .  .7

 سا 2عملً  –سا  2: نظري  مشروع اإلجازة

 

 عمٌد كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة                                             رئٌس لسم هندسة التصمٌم واإلنتاج

 د. علً دمحم هتره                                                                   أ.د. مٌشٌل ٌوسؾ بربهان


