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 ساعة معتمدة 18: البرنامج متطلبات

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية مس. المساق باللغة اإلنجليزية

Mathematics (1) 3 (1) الرياضيات            ACA135 5002 

Engineering Drawing  5 الرسم الهندسي               ME 121 5002 

Engineering workshop  5  المشغل الهندسي             ME 123 5002 

Industrial Supervision & 
Org. 

 ME 111 5002   األشراف والتنظيم الصناعي 1

Mechanics, Heat & Light  5 الميكانيكا والحرارة والضوء ACA 121 5002 

Mechanics, Heat & 
Light/Lab 

1 
تجااااااارل يااااااي الميكانيكااااااا والحاااااارارة 

 والضوء
ACA 111 5002 

Mechanics 5  الميكانيكا ME 124 5002 

Mechanics  Lab. 1 عملي/نيكا الميكا ME 114 5002 

Mechanical Drawing 1 5 (1)الرسم الميكانيكي ME 122 5002 

Properties of Materials  5  المواد الهندسية وخواصها ME 125 5000 

 

 :البرنامج متطلباتوصف 

 :1الريـاضيـات  - 5007

مشاتةة األولال  وقواعاد اياات ونظرياات علال النهايااتا  االتصاالا  الاالقترانات الرياضية الجبرية والمثلثية واألُساية واللوررتمياةا النه

التكامال المحادود  اتةة األولل ومنها رسام المنحنياات االشتةاق واالقترانات الجبرية واألُسية واللوررتميةا تطبيةات علل المشا االشتةاق 

 ق التكامل وتكامل االقترانات بأنواعها المختلفة.  ائطر ا وتطبيةاته

 الرسم الهندسي: - 5006

لغة الرسما أدوات الرسما قياسات وأحجاام لوحاات الرساما أناواخ الخطاوطا التملياات الهندسايةا تنفياق رسام بمةياا  رسام محادد )تكبيار 

 وتصغير( اإلسةاط المتتامدا رسم المناظير الهندسيةا الرسم باليد الحرة استنتاج المسةط الثالث.

 المشغل الهندسي:- 5005

ادن ومواصاافاتهاا الخصااائص والمواصاافاتا أدوات الةيااا  بمختلااف أنواعهاااا تخطاايط وتشااكيل قطاال التماالا المبااارد اليدويااةا المتاا

المنشارا قاص المتاادنا رباط قطال التمال بالتباشايما لحاام الةاو  الكهرباائيا التمديادات الكهربائياةا أجهاكة الةياا  الكهربائياة وتشاغيل 

 كهربائيةا التناصر والدوائر اإللكترونية.اآلالت والمحركات والمحوالت ال
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 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 5008

التتريف بمبادئ التنظيم والتخطيط الصناعيا دراسة التكاليف وحسابات الجدوى االقتصاادية للمشااريل الصاناعية باإلضااية بلال بارامج 

 لصناعية ومتطلباتها.الصحة المهنية والسالمة واألمن الصناعي ومتطلباتهاا والتالقات ا

 الميكانيكا والحرارة والضوء: - 5002

يااي  ة.  قااوانين نيااوتن الثالثااي خااط مسااتةيما الحركااة يااي خااط مسااتو  متااادالت الحركااة ياا اا الكميااات المتجهااة  وحاادات الةيااا  األساسااية

 ا ظ كاايمية التحاايرم و مركاايك الكاايتلةحفااا  التصااادمات و قااانون  الشااغل و الطاقااة بأنواعهمااا امفهوماا ا الحركااة و تطبيةاتهااا المختلفااة

 لحركية اليدورانية و كيمية تحيرم الكاويية و التيكوم.ا

 تجارب في الميكانيكا والحرارة والضوء: - 5007 

رة و ( يااي المواضاايل الرئيسااية التاليااةيالميكانيكا و حركااة األجساااماالحرا1يغطااي اااقا المساااق الناحيااة التمليااة المتتلةااة بمااادة الفيكياااء )

 الديناميكا الحراريةا الضوء و البصرياتاموكعة علل اثنتي عشرة تجربة خالل الفصل الدراسي.

 الميكانيكا  -5006

 مةدمة يي قوانين نيوتنا الةوة ا تحليل الةوى يي اتجااين متتامدين ا محصلة الةوى ا اتكان جسيما عكم الةوة ا اتكان األجسام.

 الميكانيكا/ عملي: -5005

ناااول الشااد يااي األسااالم والحبااال وقااوى االنضااغاط يااي األعماادة واالحتكااام وتطبيةاتااهي التااكم وقااوى الشااد واالنضااغاط يااي أعضاااء يت

 األساساتا الةوة يي التوارض البيسطةا مركك المساحة لألشكال الهندسية.

 :1 الرسم الميكانيكي - 5008

الرسام التفصايليا  ا ميتاي المركال )باساتخدام البراراي وتةنياات الاربط األخارى(أنواخ الةطاعاتا الرسم التجميتي البسيطا الرسام التج

رساام االنفاارادات وتةاطتااات السااطوم والمجسااماتا الرساام التخطيطاايا رساام مخططااات تحتااوت الرمااوك الفنيااة المختلفااة )األنابياال 

 والصماماتا رموك اللحاما عالمات التشغيل والتفاوت(.

 صها:المواد الهندسية وخوا - 5000

أنواخ المواد الهندسيةا مصادراا وتشكيلهاا الخصائصا الموادا  الخواص الميكانيكية للمواد ويحصهاا التآكال واألكسادةا سالوم الماواد 

 تحت تأثير الةوى الخارجية وتغيرات درجة الحرارة.

 

 ساعة معتمدة 21: متطلبات تخصص اإلنتاج واآلالت

 رمز المساق ق باللغة العربيةالمسا س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رقم 

 المساق

Applied Electricity   5 الكهرباء التطبيةية            ELE 120 5100 

Applied Electricity Lab    1  الكهرباء التطبيةية/عملي  ELE 110 5101 

Strength of Materials  5 مةاومة المواد              ME 225 5105 

Strength of Materials Lab  1 / 5103  عملي     مةاومة المواد 

Metallurgy  5  ميثالورجيا المتادن MEP 126 5102 

Metallurgy Lab   1 /عمليميثالورجيا المتادن   MEP 116 5102 

Metal Forming  3  تشكيل المتادن MEP 232 5102 

Metal Cutting   3  قطل المتادن MEP 132 5102 

Material Handling  5 مناولة المواد MEP 227 5102 

Metal Casting  3  صل المتادن MEP 224 5100 

Metal Casting Lab  1  صل المتادن/عملي MEP 214 5110 

Machining Wok shop  5  مشارل الخراطة والتسوية MEP 223 5111 

Forging & Weiding Work shop  5  مشارل الحدادة واللحام MEP 224 5115 

Theory of Machines  5  نظرية اآلالت             ME 226 5113 
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Theory of Machines Lab  1 /عملينظرية اآلالت           MEP 216 5112 

Mechanical Instrumentation 5  أجهكة الةيا  الميكانيكية MEP 229 5112 

Mechanical Instrumentation 
Lab 

1 
أجهكة الةيا  

 يكية/عملي الميكان
MEP 219 5112 

Machining & Welding 
Technology  

 MEP 221 5112 تكنولوجيا الخراطة واللحام  5

Field Training I 3 1التدريل الميداني         MEP 230 5112 

Field Training II 3 5التدريل الميداني         MEP 236 5110 

Project  5 المشروخ                  MEP 220 5150 

 
 وصف متطلبات تخصص اإلنتاج واآلالت : 

 الكهرباء التطبيقية: - 5100

المتااردد ا قااوانين دوائاار التيااار  المسااتمر و تحلياال دوائاار التيااار ساساايات أا التتاارف علاال عناصاار الاادائرة الكهربائيااة وخصائصااها

التيااار  محركااات نااواخ أالتترف علاال ا المحااول الكهربااائيادوائاار التيااار المتااردد ا الاادوائر المغناطيسااية دراسااة خصااائص المستمرا

ا التتاارف علاال التناصاار اإللكترونيااة المتااردد والمسااتمرا أجهااكة الةيااا  الكهربائيااةا المصااهراتا الماارحالت والةواطاال الكهربائيااة

 ساسية.األ

 الكهرباء التطبيقية/عملي: - 5101

ائر التيار المستمر وتطبياق قاانون أوما قاوانين كيرتشاوف الفولتياة والتياار والمةارناة أنواعها واستخدامهاا دوو أجهكة الةيا  الكهربائية

مل النتائج المخبريةا دوائر التيار المتردد أحادت الطورا المحولا آالت التيار المستمر والمتردد )مبدأ التمل والحسانات(ا المصاهراتا 

 المرحالت والةواطل الكهربائية.

 مقاومة المواد: - 5105

كم جهااد المركالا قاوة الةاصا حساال الوصاالت الميكانيكياةا عاجهااد واالنفتاالا اإلواالنفتالا قانون اوما منحنال اإل اإلجهاد البسيط

 جهادا االلتواء.االنحناء واإل

 :عمليمقاومة المواد/ - 5102

لمرونها حسال وايجااد متامال الجسااءة ياي المطااطا التالقة بين التماثل يي اإلجهاد واالنفتال يي حالة الشد واالنضغاطا ايجاد متامل ا

 مةارنة لةوة الشد لمواد مختلفةا حسال الجساءة يي الكنبركاتا حسال عكم االنحناء.

 ميثالورجيا المعادن:  -5102

لسابائما منحنياات القرة وتيركيبهاا األواصر القريةا التركيل البلورتا التياول ياي تركيال الشابكات البلورياةا االنخالعااتا الحادودا ا

التبريااد واالتااكان الحاارارتا المتالجااة الحراريااة للمتادن)التةساايةا التةسااية السااطحيةا التلاادين ا المراجتااة الحرارية(اوسااائل ومتاادات 

 التسخين.

 ميثالورجيا المعادن /عملي:  -5107

والمتالجااة الميكانيكيااة والكيميائيااةا يحااص ق الفحااص ائااالمجهاار الميثااالورجيا المتااادن الةصاايفة واللينااةا الفحااص الميثااالورجيا طر

 التحوالت لدى التشكيل علل الباردا السبائم ودراسة التجمدا المتالجة الحرارية للسبائم الحديدية.

 تشكيل المعادن:  -5106

ا تشاكيل المتاادن التشكيل بالحدادها الدريلاها حسايابات الدريلاها السحايلا ساحل األساالما البثاقا خصاائص البثاق علال السااخنا الثناي

بالةصا تكنولوجيا المساحيقا التكسيها التشكيل الخفيفا الساحل التمياقا األسااليل الحديثاة ياي التشاكيل. التشاكيل علال البااردا اللادائن 

 والمواد المركبة.

 قطع المعادن: - 5105

التشاغيل علال المخاارطا الةاوى الما ثرة  مةدمة عامة عن تشغيل المتادنا أدوات الةطل وموادااا وخواصاهاا عناصار عملياة الةطال ياي

ق تغييار سارعات ائاعلل أداء الةطل يي عمليات الخراطةا حرارة الةطل والتبريدا التآكل وعمر أداة الةطلا تبويل ماكنات التشغيلا طر
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ات تشاغيل الساطوم المخرطةا قطل اللواللا الثةل وعمليات تشغيل الثةولا تشطيل الثةول والتحكم يي أبتاداا وجودة أساطحهاا عمليا

 المستوية بالةشطا عمليات تشغيل السطوم بالتفريكا عمليات التفريكا عمليات التشغيل بالتجليخ.

 المواد: ةمناول - 5108

مبادئ المناولةا أس  ونظريات عمل متدات المناولةا مكوناات آالت المناولاةا أنشاطة المناولاةا  النااقالت المحمياة والنااقالت الطاائرةا 

الت الةادوسااية )الاادالء(ا الناااقالت التلويااةا الناااقالت الخاصااة بجاار األحمااالا الساايارة وناااقالت الرصاايفا الرايتااات )المصاااعد(ا الناااق

 نااقالت الةااالووظا الناااقالت الدلفينيااةا النااقالت الهوائيااةا الناااقالت الهيدروليكيااةا الشااحنات الصااناعيةا المحمااالتا المتاادات المساااعدةا

 متدات المناولة.مبادئ الصيانة ل

 صب المعادن: - 5100

الخواص الميكانيكية والفيكيائية والكيماوية للمسبوكاتا نماقج السباكة الرمليةا تجهيك قوالل الصلا أيران الصهرا صال المتاادن ياي 

 الةوالل الرمليةا خصائص رمل المسابما المواد الرابطةا الدالليما أنظمة الصلا السباكة اآللية.

 صب المعادن/عملي: - 5110

تجهيك واختبار رمال السباكةا تجهيك قوالل الرملا طبل النماقجا تجهياك وتشاغيل يارن البوتةاها الريااكقا صال المتادن المنصاهر ياي 

 الةواللا السباكة باستخدام تةنية الشمل المفةودا الصل يي قوالل متدنيةا  تنظيف المسبوكات.

 الخراطة والتسوية: اغلمش - 5111

تتريف بالمخرطة الطولية والترضيةا ضبط المساقات يي مدى تفاوت محددا استخدام تةنيات وأدوات قطل مختلفاة )السالبها التشاكيلا ال

 والتترف علل آالت التسوية المختلفة )التفريكا الجلخا الةشط(ا قطل الترو .ا التنسيق الداخلي والخارجي والثةلا ضبط األبتاد( 

 ادة واللحام:الحد اغلمش - 5115

اللحام بالةو  الكهربائيا أوضااخ اللحاام المختلفاةا أناواخ وصاالت اللحااما أناواخ قضابان اللحااما اللحاام الغااكت )االوكساي اسايتالين(ا 

يحااص اللحااام والتتاارف علاال التيااولا اللحااام باسااتخدام الغاااكات الخاملااة والنشااطها اللحااام التالمساايا التتريااف بالمواصاافات الدوليااة 

 ان وأسالم اللحاما صيانة آالت اللحام.لةضب

 نظرية اآلالت: - 5112

الحركااة المجااردةا األكواج الحركاايا أشااهر المكنكمااات )اآلليااات(ا مضاالل الساارعة المركااك اللحظااي والتسااارخا المساانناتا الكاماااتا 

 االحتكام اآلليا منظمات الحركةا االتكان.

 :عملينظرية اآلالت / - 5112

لةوالايل أو الكايتلا الاقراخ المايهتكا مكاينكمات أو آليايات تستخايدم يايي الماكاييناتا مضلايل تحليايل السرعاية والتساارخا تحليل اناكالق ا

 االحتكاما االتكان االستاتيكي والديناميكي.

 أجهزة القياس الميكانيكية: - 5117

الةياا  )الورنياةا الميكروميتارا مبيناات الةياا ا ضابتات  وحدات الةيا  يي النظام الدوليا أدوات الةيا  وكيفية التتامل متهااا أدوات

وقوالل الةيا (ا قيا  السلبات الداخلية والخارجياةا أجهاكة مةارناة الةياا  )الميكاانيكيا الكهرباائيا الهاوائي الضاوئي(ا نظاام التواياق 

 والحدود والمكدوجاتا صيانة أدوات وأجهكة الةيا ا قيا  درجة الحرارة.

 الميكانيكية /عملي: قياسأجهزة ال -5116

قيا  وحسال درجة الدقة ياي أدوات الةياا ا متاايير الةياا ا حادود الدقاةا حساال درجاة الدقاةا التادرل علال أسااليل اساتخدام أدوات 

 الةيا  بصورة سليمةا متالجاة عياول الةياا ا قياا  وتحدياد قيماة التآكال ياي الساطوم واللوالالا بجاراء عملياة الةياا  )قياا  األبتااد

 الداخلية والخارجيةا قيا  الكواياا استخدام طاولة الجيل والكرات(.
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 تكنولوجيا الخراطة واللحام:  -5115

لااي والتساانين اليادوتا أشااغال الصاافيةا الخراطااة آلا (ا التخطاايط والشانكرةا الثةاال الةياا  الاادقيق )الورنيااةا الميكروميتارا ساااعة الةيااا

ام باااالةو  ط الخراطاااة المختلفاااة(ا المكشاااطة النطاحاااةا التفرياااكا التجلااايخ المساااتوتا اللحااا)أجاااكاء المخرطاااةا رباااط المشاااغوالتا أنماااا

 وكسي اسيتالينا لحام التالم ا لحام الغاكات الخاملة التجليخ األسطواني.الكهربائيا اللحام باأل

 (8، 1) التدريب الميداني -8112، 8112
التفريك والثةل والتجليخ وتشكيل المواد وريراا من عمليات الةطل يي الورش ممارسة الطالل للمهارات المتتددة لتمليات الخراطة و

كسابه بودمجه يي السوق و ا وبالتتاون مل الم سسات المحليةا شراف والمتابتة الدائمة من قبل الجامتة تحت اإل ا والمصانل المحلية

 ضايية قد ال تكون متويرة يي مشارل الجامتة.بمهارات 

   المشروع - 8182
واثراء دراسته بواقل عملي يحفك خريج ا يتمل مشروخ التخرج علل تتميق المفاايم النظرية المختلفة التي درسها الطالل يي الجامتة 

 اته التملية .نتاج واالالت علل ريل وتطوير كفايتخصص اال


