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ساعات معتمدة( 3)                                                                 (              1دوائر كهربائية ) 610211  

ت، مفاهيم أساسية الشحنة والتيار، الجهد الطاقة، القدرة، عناصر الدائرة الكهربائية، قوانين كيرشوف، طرق تعريفا

 تحليل الدوائر الكهربائية، نظريات الشبكة الكهربائية، تحليل دوائر االستجابة العابرة، مقدمة لدوائر التيار المتردد.

(211104فيزياء تطبيقية )المتطلب السابق:   

ساعات معتمدة( 3)                                                                           مهارات هندسية         640253  

ة مسؤولي -الهندسة كتجربة اجتماعية -واإلنسانيةالنظريات األخالقية -وأهداف األخالقيات الهندسيةمنظور 

الكتابة  -المهندس كمدير ومستشار وموجه -حقوق المهندس –ب العمل ة تجاه أصحاالمسؤولي -المهندس تجاه األمان

 ح.الكتابة والتنقي أسلوب –العمل الجماعي  -مناقشة التقارير الطويلة -فنيةالمنطقية لتقارير 
 

(130102( )2) مهارات اللغة اإلنجليزيةالمتطلب السابق:   

 

 
 

ساعات معتمدة( 3)                                                                        آالت كهربائية              610314  

المحوالت، مولدات ومحركات التيار المستمر، محركات ذات األطوار الثالثة وذات الطور الواحد، المحوالت 

متزامنة، ومولدات أحادية وثالثية األطوار مولدات آالت التيار المتردد، مولدات وآالت الحثية، مولدات وآالت 

 وآالت التيار الثابت .

 

(610211)هندسة كهربائية المتطلب السابق:  

 

)ساعة معتمدة واحدة(                                                                  مختبر آالت كهربائية           610316  

كهربائية.آالت تجارب تتعلق بالمادة المغطاة في مساق   
 

(610314المتطلب السابق :)  

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                          (      1تفاضل وتكامل ) 650101    

الخطوط والتوابع. النهايات واالستمرارية. المشتقات. تطبيقات على المشتقات. التكامل. تطبيقات على  .المجموعات

 التكامل. التوابع غير المنتهية.  طرائق التكامل.

--- المتطلب السابق:  

 

 

 

 

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                      (           2تفاضل وتكامل ) 650102  

تصال. التدرج. المشتقات االتجاهية. قانون السلسة.  االقترانات متعددة المتغيرات ، االشتقاق الجزئي. النهايات واال

الخطوط والمستويات المماسة.  العمودي. النهايات العظمى والصغرى. اختيار المشتقة الثانية. طريقة الجرانج. 

 التكامالت المتعددة )الثنائي والثالثي( . التكامل على الخط وعلى السطح. نظريات جرين وجاوس وستوكس.
 

(210101) (1تفاضل وتكامل ) سابق:المتطلب ال  
 

ساعات معتمدة( 3)                                                                         (         1تحليل هندسي ) 650260  
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وغير المعادالت التفاضلية والنمذجة. المعادالت التفاضلية من الدرجة األولى. حل المعادالت التفاضلية الخطية 

الكهربائية.  تحويالت البالس  الخطية. المعادالت التفاضلية من الدرجة الثانية والعليا.  نمذجة النظم الميكانيكية و

وتطبيقاتها. حل المعادالت التفاضلية باستخدام المتتاليات. حل المعادالت التفاضلية ذات القيمة االبتدائية.  المعادالت 

 التفاضلية الجزئية.
(650102) (2تفاضل وتكامل ):لسابقالمتطلب ا  

ساعات معتمدة( 3)                                                               (                   2تحليل هندسي ) 630262  

لوضع الخوارزميات العددية. التفاضل  Matlabمقدمة ) تحليل األخطاء(. حل المعادالت غير الخطية. استخدام  

 لعددي. التكامل العددي. حل المعادالت الخطية )المصفوفات والمحددات(. فراغ  األشعة والفراغ الجزئي.ا
(650260) (1تحليل هندسي ):المتطلب السابق  

 

 

(ساعات معتمدة 3)                                                                   رسم هندسي                     620131  

حروف، الرسم المتعامد والرسم المنظور، الرسوم المقطوعية، ، الرسم الهندسي، ااستخداماتها الرسم و أدوات

 . ACAD مقدمة في الرسم الوصفي، تقاطــع السطوح واألفـراد، الرسـم باستخـدام الكمبيوتر 
---المتطلب السابق:   

 

)ساعة معتمدة واحدة(                                                             (                  1مشغل هندسي ) 620171  

تطوير مهارات العمل في البرادة اليدوية، الخراطة، اللحام، األنابيب والسباكة، النجارة، السك، أعمال الزجاج، 

 ، القياسات، نظريات تشكيل المعادن.تشكيل الصاج، لحام المعادن
---المتطلب السابق:   

)ساعة معتمدة واحدة(                                                            (                   2مشغل هندسي ) 620172  

 الكهرباء البيتية، توصيالت اإلنارة، صيانة األجهزة اإللكترونية، التوصيل على التوالي والتوازي.
(620171( )1المتطلب السابق: مشغل هندسي )  

 

 

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                استاتيكا                             620211  
 

في تحليل القوى والمتجهات، أنظمة القوى، أنظمة القوى  أساسيةالصلبة، مبادئ  األجساممقدمة في ميكانيكيا 

كي، تحليل تراكيب بسيطة، االحتكاك، الخواص الهندسية، المركز المتوسط وعزم الموازية، االتزان االستاتي

 .القصور الذاتي
(650101) (2تفاضل وتكامل )المتطلب السابق:  

 

620212 
 

 

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                 ديناميكا                             
 

 األجسامية كالصلبة، القوى الموزعة، عزم القصور الذاتي، ديناماتي األجسام، توازن تالجزئيامراجعة لديناميكية 

 .الصلبة، االهتزازات لألجسامالصلبة، الشغل والطاقة  لألجسامالصلبة، قانون نيوتن الثاني، الدفع والزخم 
(620211المتطلب السابق: استاتيكا )  

ساعات معتمدة( 3)                                                              مواد صلبة                    ميكانيكا 620213  
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األحمال المحورية خواص المواد المستخلصة من تجربة الشد، اإلجهادات واالنفعاالت الناتجة عن األحمال 

رية الثني البدائية، عمود إدارة مصمت ومفرغ، أنابيب المحورية، التغير في أبعاد قضيب نتيجة حمل محوري، نظ

رقيقة الجدران، مقاطع رباعية، نظرية الثني المتماثلة، اإلجهادات في قضيب معرض لعزوم ثني، ولحمل عرضي 

، ولحمل مركب، العوارض غير المتجانسة والمركبة، تحليل إجهادات ثنائية األبعاد، معادالت النقل، دائرة مور، 

 ضغط رقيقة، انبعاج القضبان بطريقة التكامل .حاويات 

 
(620211المتطلب السابق: استاتيكا )  

 

 

 

 

 

 

)ساعتان معتمدتان(                                                              رسم ميكانيكي                        620232  

 

المسننة، أسافين، لسين، تباشيم، أوتاد، زنبركات ( معاييرها المناظير المساعدة، المرابط المؤقتة، ) األجزاء 

(  رسم ISOوبنيتها، الرموز المستخدمة للبراغي واللحام، السماحيات واألبعاد، الحــدود والمالئمـة ) نظام 

 . التفاصيل، رسم التجميع

 
 

  

 

(620131المتطلب السابق: ميكانيكا مواد صلبة )   
 
  

ساعات معتمدة( 3)                                                                                    نظرية اآلالت   620333  

 

قصور لآلليات، تحليل التحليل الديناماتيكي لآلليات، مضلعات السرعة والتسارع، التحليل االستاتيكي لقوى ال

 آلالت، المحكمات.، للتروس ولمجموعة من التروس، توازن اللكاماتديناميكي 

 
 (620212المتطلب السابق: ديناميكا )

 
 
 
 

ساعات معتمدة( 3)                                                                 (                1ميكانيكا موائع ) 620320  

مثالي الغير قابل لإلنضغاط، التدفق ، التدفق الاالستمراريةوغير المستقر، معادلة  الهيدروستاتيكا، التدفق المستقر

 إلىر ببعد واحد، معادلة الطاقة، مبادئ الدفع والعزم، التحليل البعدي، مدخل لكامن، معادلة برنولي، معادلة أويسال

 في األنابيب . االحتكاكالطبقة الحدية، التدفق في األنابيب، 
 

(650260)المتطلب السابق:  

 

 

)ساعة معتمدة واحدة(                                                                           مختبر ميكانيكا موائع  620429  
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 .(1ميكانيكا موائع )ة المغطاة في مساق تجارب تتعلق بالماد

 (620428( )2ميكانيكا موائع )المتطلب السابق:

ساعات معتمدة( 3)                                                               (                 1حرارية )ديناميكا  620323  

والتحكم الحجمي، خواص  األنظمة، القانون الثاني، تحليل األولمبادئ في الديناميكا الحرارية الهندسية، القانون 

 وتصرفات السوائل النقية.
(650102( )2تفاضل وتكامل ) المتطلب السابق:  

 

 

 

ساعات معتمدة( 3)                                                          (                      2حرارية ) ديناميكا 620324  

الموجودية والالانعكاسية، دورات الطاقة المعيارية للبخار ودورات البخار والتبريد، عالقات في الديناميكا 

لعامة، المخاليط والمحاليل غير المتفاعلة، التفاعالت الكيميائية ، الغازات المثالية والحقيقة والجداول اةالحراري

 واالحتراق.
 (620323( )1المتطلب السابق: ديناميكا حرارية )

 

 

 

 

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                         قياسات هندسية            620344  

 

لقياسات الخطية والزاويّة، السماحيات، قياسات األسنان والتروس، قياس استقامة واستدارة السطوح، الخطأ، ا

قياسات التدفق والحرارة، أجهزة القياس والحساسات االلكترونية، المجسات، قياس القوة والعزم، قياس االنفعال، 

 تصميم خاليا قياس الحمل.

 (610211)المتطلب السابق: 

ساعات معتمدة( 3)                                                                     مواد هندسية          خواص  620373  

بنية المعادن وتبلورها . المواد المستخدمة في التطبيقات الهندسية : تشكل البالستيك على مستوى الماكرو 

ارية . بنية المخاليط . الرسم الباني لألطوار . الرسم البياني والمايكروبنيوي . فشل المواد، عمليات المعالجة الحر

 المتوازن للحديد المكربن، المعالجة الحرارية للفوالذ .

 
(620213المتطلب السابق: ميكانيكا مواد صلبة )  

)ساعة معتمدة واحدة(                                                                           وانتاج مختبر مقاومة  620475  

 .والتصنيع  ميكانيكاالمواد الصلبة ومواد هندسيةالخواص  ية المغطاة في مساقتجارب تتعلق بالماد

(620474)( 1عمليات تصنيع )المتطلب السابق:   

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                            (       1تصميم آالت ) 620434  
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مقدمة إلى عمليات التصميم، اعتبارات التصميم، السماحيات، المالئمات وتشطيب السطوح، اختيار المعادن، 

الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية، تحليل االجهادات في العناصر الميكانيكية واالنحرافات، فشل عناصر 

 والتباشيم، الزنبركات الميكانيكية.اآلالت، االجهاد، براغي القدرة، والمرابط المسننة، وصالت اللحام 
 (620333نظرية آالت ) :المتطلب السابق

 
 
 
 
 
 

ساعات معتمدة( 3)                                                                       (            2تصميم آالت ) 620435  

ة )االقشطة، البكرات القابض، والكوابح( اختيار عناصر نقل الطاقة الميكانيكية، التقارن، الدوافع االحتكاكي

، مشروع في التصميم األساسيالسلسلة، اختيار الحبل السلكي، تصميم الترس، المحمل المنزلق، اختيار المحرك 

 المدرس. إشرافعملية تحت  ألنظمةالهندسي التطبيقي 

 

 
(620333) نظرية آالتالمتطلب السابق:  

)ساعة معتمدة واحدة(                                                                             (1) هندسي مشروع 620350  

 مواضيع عملية تتعلق بعناوين في الهندسة الميكانيكية.

( 620172( )2مشغل هندسي ):المتطلب السابق  
 

)ساعة معتمدة واحدة(                                                                            تدريبات في التصميم  620436  

 . 2+1وتصميم آالت  مواضيع عملية تتعلق بعناوين في الهندسة الميكانيكية

(620435( )2المتطلب السابق : تصميم آالت )  

ساعات معتمدة( 3)                                                        (                         2ميكانيكا موائع ) 620428  

ف األساسةةية، اإلجهةةاد علةةى نقطةةة، أساسةةيات تحليةةل السةةريان، معةةادالت السةةريان الموائةةع اللزجةةة، يمراجعةةة التعةةار

سةةتوكس، التةةردد واالصةةطالحات المسةةتخدمة لوصةةفه، ضةةغوط رينولةةدز، التمثيةةل الرياضةةي للتةةردد، -معادلةةة نيفيةةر

 ستمرارية، الطبقة الحدية، مقدمة لآلالت التربينية.السريان غير اللزج، قانون اال

 
(620320 ) (1المتطلب السابق: ميكانيكا موائع )  

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                (                   1انتقال حرارة ) 620420  
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بالتوصيل في الحالة المستقرة لبعد واحد، التوصيل الحراري في الحالة الغير  طرق انتقال الحرارة، انتقال الحرارة

الحرارة  النتقالالحرارة بالحمل،العالقات التجريبية والعملية  انتقالمستقرة، نظام السعة الحرارية المكتملة، 

ية، مقدمة إلى انتقال الحرارة بالحمل، انتقال الحرارة بالحمل الحر، التكثيف والتبخير، مقدمة إلى المبادالت الحرار

 باإلشعاع .

(620323( )1المتطلب السابق: ديناميكا حرارية )  

 

 

 

 

 

 

 

 

620426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                   (               2انتقال حرارة )  
 

ه بين السطوح، التوصيل الحراري في حالة االستقرار لبعدين، التوصيل الحراري خواص اإلشعاع الحراري وتبادل

في الحالة الغير مستقرة،  مواضيع مختارة في انتقال الحرارة بالحمل القسري، مواضيع خاصة في انتقال الحرارة 

 مثل : التجمد والذوبان واألنبوب الحراري وغيرها.
(620425المتطلب السابق: )  

)ساعة معتمدة واحدة(                                                                    تبر حراريات             مخ 620427  

 (.1+2ة المغطاة في مساق انتقال حرارة )تجارب تتعلق بالماد
 (*620426( )2المتطلب السابق: انتقال حرارة )

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                           تحكم آلي                 620443  

-Routh)، اشتقاق الدالة المحولة، تحليل رد الفعل العابر، االتزان، مقياس روث وهروتز األنظمةصيغة 

Hurwitz)  مسار الجذر، رد الفعل بداللة الذبذبة، رسومات نايكوست وبودي(Nyquist & Bode)  ،البيانية

 .(Z)تصميم ومواصفات االنظمة، تحليل االنحراف والتعديل مقدمة في التحكم الرقمي وداللة 
( 620344قياسات هندسية *)  : المتطلب السابق   

 
 

احدة()ساعة معتمدة وقياس وتحكم                                                                              مختبر 620444  

                                                                      والتحكم .قياسات هندسية في مساق المغطاة تجارب تتعلق بالمادة 

620443)* تحكم آلي المتطلب السابق: (   

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                      (          1عمليات تصنيع ) 620474  

عمليات الصب، تشكيل مسحوق المعادن، التعامل مع عمليات التبريد والتسخين، عمليات اآلالت المألوفة وغير 

 المألوفة، عمليات السباكة واللحام، عمليات اإلنهاء البالستيكية .
(620373المتطلب السابق: )     

ساعات معتمدة( 3)                                                                ة                 اهتزازات ميكانيكي 620414  
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المخمدة،  الحركة التناسقية  الحرة و االهتزازات، اشتقاق المعادالت التفاضلية الحاكمة، االهتزازيةخواص الحركة 

 االهتزازات، االنتقالية االهتزازات، االهتزازاتحامل،  عزل المثارة، عدم التوازن الدوراني والترددي،  حركة الم

 الحرة والمجبرة بدرجات حرية متعددة، األنظمة المستمرة .
(650163هندسي )التحليل ال اسسالمتطلب السابق:   

 

 

 

 

)ساعة معتمدة واحدة(                                                                     مختبر اهتزازات ميكانيكية 620415  

 تجارب تتعلق بالمادة المغطاة في مساق اهتزازات ميكانيكية.
 

 (620414المتطلب السابق: )

 

 
 

ساعات معتمدة( 3)                                                                     آالت هيدروليكية               620528  

عريةةف الطالةةب بنظريةةات علةةم السةةوائل الهيدروليكيةةة وأنةةواع ومبةةادئ عمةةل الكثيةةر مةةن أجةةزاء يةةتم فةةي هةةذه المةةادة ت

 األنظمة الهيدروليكية، تصميم األنظمة الهيدروليكية وكيفية صيانتها.
  
(620320( )1المتطلب السابق: ميكانيكا موائع )   

 

ساعات معتمدة( 3)                                                              تصميم أنظمة صحية                  620523  

تعاريف أساسية، المواد المستعملة في التمديدات، الوحدات الصحية، المصائد، مداخل التنظيف، الحابسات، 

صمامات الجريان العكسي، التصريف غير المباشر والفضالت الخاصة، تصميم تمديدات تزويد المياه الساخنة 

التصريف الصحي، تهوية تمديدات التصريف، تصميم تمديدات تصريف مياه المطر،  تتمديداة، تصميم والبارد

 شبكات إطفاء الحريق .
(620320( )1المتطلب السابق: ميكانيكا موائع )  

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                 قوى هيدروليكية                   620524  

قوى  وأنظمةصناعية  أنظمةودوائر وكيفية تجميعها للحصول على  وأجزاءالقوى الهيدروليكية، موائع  ئمباد

 نقل القوى والتحكم. ألغراضهيدروليكية متنقلة، استخدام السوائل 

 
(620320( )1المتطلب السابق: ميكانيكا موائع )  

ساعات معتمدة( 3)                                                                         آالت احتراق داخلي      620529  
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بالشرارة، اآلالت  االشتعالآالت االحتراق الداخلي، الترددية الرئيسية، اآلالت ذات  أنواعدورات القوى الغازية، 

الداخلي، تبريد وتشحيم المحركات،  االحتراق محركات آالت أداء، الوقود، االحتراق، تقييم بالضغط االشتعالذات 

 .الداخلي، تلوث الهواء االحتراقذات  التوربينان
 

(620324( )2المتطلب السابق: ديناميكا حرارية )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(عات معتمدةسا 3)                                                                    (                    1تكييف ) 620522  

مراجعة األساسيات، الديناميكا الحرارية، الشغل والحرارة، مخلوط الهواء الجاف وبخار الماء، قواعد وعمليات 

حمل لحرارة، حساب حمل التدفئة، حساب السيكرومترية، الراحة الحرارية وعمليات الميتابلزم، أساسيات انتقال ا

 بخار، هواء ساخن، التدفئة باستخدام األسطح اإلسمنتية، مشروع تدفئة . ماء ساخن، -التبريد، تصميم أنظمة التدفئة 
(620425) :المتطلب السابق  

)ساعة معتمدة واحدة(                                                               مختبر محركات احتراق           620520  

 .تراق داخليآالت احمغطاة في مساق تتعلق بالمادة ال تجار
 ( 620529) *المتطلب السابق: آالت احتراق داخلي  

ساعات معتمدة( 3)                                                                    محطات طاقة حرارية           620526  

القوى، معالجات الحمل، الدورات الحرارية، مولدات البخار، ومكثفات البخار، تربينات بخارية توابع محطات 

 اقتصاديات محطات القوى.
(620324)( 2ديناميكا حرارية )المتطلب السابق:  

 

ساعات معتمدة( 3)                                                                       الهندسية            الريادية  610550  

للبةدائل،  التحليل االقتصةاديت الصناعية، القيمة الحالية للزمن، التضخم، مبادئ أساسية في اإلدارة ونظرية التنظيما

 تحليل استهالك القيمة وحسابات الضرائب.

ـــــالمتطلب السابق:   

 

 

(دةمعتم ساعة)                                                                                   (2مشروع هندسي ) 620553  

 إليهاالمشروع الذي تم تحديده من قبل القسم وعلى ضوء النتائج التي توصل  الشق النظري من م الطالب بتنفيذيقو

 .وتقديم شرح ايضاحي لخطة عملة األولىفي المرحلة 
ــالسابق:المتطلب   

 

)ساعتان معتمدتان(                                                                              (3مشروع هندسي ) 620554  
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 األولىفي المرحلة  إليهاالمشروع الذي تم تحديده من قبل القسم وعلى ضوء النتائج التي توصل  يقوم الطالب بتنفيذ 

 .لخطة عملةوتقديم شرح ايضاحي 
( 620553) (2مشروع هندسي ) المتطلب السابق:  

 

 

 

ساعات معتمدة( 3)                                                دسة الميكانيكية         موضوعات خاصة في الهن 620555  

 مواضيع حديثة في حقل الهندسة الميكانيكية يتم اختيارها من قبل مجلس القسم.

 
 المتطلب السابق: موافقة القسم

 

ساعات معتمدة( 3)                                                         الهندسة العكسية                         620437  

التفكيك نهجية الهندسة العكسيه, جمع المعلومات,التحليل البعدي,رؤية المستهلك للمنتج,التصميم والتصميم العكسي , م

الوظيفية النماذج النموذج األصلي السريع التصنيع, , نحديد النظام,النمذجة والتماثل لألنظمة,والتركيب قياس المدخالت والمخرجات  

 , , تصميم التجارب, اإلبداعية التكنولوجية, التحليل الماليلألنظمة

 

620350( 1مشروع هندسي )المتطلب السابق:   

ساعات معتمدة( 3) 620455  تدريب هندسي                                                                                                               

            
 

ساعات بنجاح للكسابة المهارات العملية االزمة110يتدرب الطالب لمدة عشر اسابيع غير نقطعة بعد اتمامة    

 

ساعات معتمدة  90المتطلب السابق:  
 

 

 

 

 

 

Thursday, March 30, 2017 


