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 1الصفحح 

 
  

 
      

 وصف الثرًاهح األكادَوٍ        

 

 القسم ويقـو ادلاىر والعامل االختصاصي بٌن وصل حلقة تكوف اليت التقنية ادلالكات إعداد اىل السيارات فرع يهدؼ
 بو ادلناطة األعماؿ تنفيذ على قادرا ليكوف والعملية والتطبيقية النظرية ابدلعلومات ويدهوتز  اخلريج وهتيئة إبعداد العلمي

 :وىي
 . للسيارات  والكهرابئية ادليكانيكية األعطاؿ حتديد على القدرة -1

 .والديزؿ البنزين للسيارات  الدورية الصيانة أبعماؿ القياـ -2
 . لصيانةوا اخلدمة زلطات وتشغيل إدارة على القدرة -3

  

 

 انشطشح/انًؼهذ انزمٍُ انزمُُخ اندُىثُخخبيؼخ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى يُكبَُك انمذسح / انًشكز  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انجشَبيح األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 فشع انسُبساد

 دثهىو رمٍُ اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساسٍ  .5
 سُىٌ /يمشساد /أخشي 

 سُىٌ

 ABET انًؼزًذ   زًبدثشَبيح االػ .6

دوائش انذونخ انزٍ رحزىٌ –ششكبد طُبػخ انسُبساد  انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7

 انمطبع انخبص-وسش انُبد
 12/11/2018 ربسَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .9

خبص لبدسح َهذف انمسى انً اػذاد انكىادس انزخظظُخ  نهؼًم فٍ وسش انششكبد انحكىيُخ وفٍ انمطبع ان

 ػهً:
 .انمذسح ػهً رحذَذ االػطبل انًُكبَُكُخ وانكهشثبئُخ نهسُبساد ثبسزخذاو االخهزح انحذَثخ.1

 .انمُبو ثبػًبل انظُبَخ انذوسَخ نهسُبساد َىع ثُزٍَ ودَزل.2

 .انمذسح نً اداسح ورشغُم يحطبد انخذيخ وانظُبَخ.3
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 زؼهى وانزمُُىانًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وان جشَبيحيخشخبد ان  .10

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
 انزؼشف ػهً اخزاء انسُبساد وػًم كم يُهب.       -1أ

 رحذَذ انؼطالد طشق  انزؼشف ػهً-2أ

 االخهزح انحذَثخ. يؼشفخ اَىاع-3أ
 انًؼبسف انؼبيخ فٍ انحبسجبد.-4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيح نخبطخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 د.رشغُم وطُبَخ انسُبسا– 1ة 

 رحذَذ انؼطالد واخزُبس انزَىد وانظُبَخ. – 2ة 

     انؼًم ػهً اخهزح انحبسىة   - 3ة 

 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 .انًحبضشاد انًكزىثخ.1

 .انزذسَت انؼًهٍ.2

 .انفُذَىاد ثبسزخذاو ػبسع انجُبَبد.3

 .انزَبساد انؼهًُخ4
 طشائك انزمُُى      

 . االخزجبساد انًسزًشح.1

 .االسئهخ انمجهُخ وانجؼذَخ.2

 . االيزحبَبد انفظهُخ وانُهبئُخ.3

 
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 خهك اَسبٌ رو فبئذح . -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 

 

 
 طشائك انزمُُى    
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 .انشخظٍ(خشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس األ )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 انذوساد انًسزًشح نهًُزسجٍُ وػكسهب ػهً-1د

 انؼًم ػهً االخهزح انحذَثخ.-2د

 انؼًم فٍ دوائش انذونخ.-3د

 انؼًم ػهً انحبسىة-4د   

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 خ انحشاسَخ . انسفشاد انؼهًُخ  انً  يُشأح اوس و يحطبد طبلخ انُبطش1َ

 

 

 

 
 طشائك انزمُُى          

 اسئهخ ويُبلشبد 
 
 

 ثُُخ انجشَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أو انًسبق سيز انًمشس أو انًسبق انًشحهخ انذساسُخ 

 ػًهٍ     َظشٌ      

( 1صيانة السيارات ) PMA-1-1-1  االونً  2 3 

PMA-1-1-2 1(ارات )كهرابئية السي   1 2 

PMA-1-1-3 1 2 ادليكانيك 

PMA-1-1-4 1 2 الديناميك احلراري وادلوائع 

PMA-1-2-5 2 1 استخدامات احلاسبة 

PMA-1-2-6 3 - الرسم اذلندسي  ابحلاسوب 

PMA-1-2-7 2 الرايضيات - 

PMA-1-2-8 4   ادلعامل 

PMA-1-3-9 2 حقوق اإلنسان والدميقراطية - 

PMA-1-3-10 1 اللغة االنكليزية - 
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 - 2 يُكبَُك سُبساَذ PMA-2-1-1 انثبَُخ

PMA-2-1-2 ٍ2 2 يحشكبد احزشاق داخه 

PMA-2-1-3 2 1 اثذاٌ سُبساد 

PMA-2-1-4 ( 2طُبَخ سُبساد) 6 2 

PMA-2-1-5 (2كهشثبء سُبساد) 2 1 

PMA-2-1-6    

PMA-2-2-7 2 اداسح طُبػُخ - 

PMA-2-2-8 3 - ى طُبػٍسس 

PMA-2-2-9 2 1 رطجُمبد حبست 

PMA-2-2-10 2 يششوع - 

 PMA-2-3-10 1 نغخ - 
 
 
 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىس انشخظٍ .12

 . اقامة الندوات العلمية1
 . اقامة الدورات الداخلية 2
 . ادلشاركة يف الدورات اخلارجية.3
 
 
 

 انًؼهذ(أو  األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ غ)وضيؼُبس انمجىل  .13

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

 أهى يظبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيح .14
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 . الكتب ادلنهجية.1
 . احملاضرات.2
 . االنرتنت3
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 ح الخاضعح للتقُُنَرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هي الثرًاه

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السٌح / الوستىي

 أم اختُارٌ
الخاصح  ُحالوهاراتاألهذاف  ح ُالوعرفاألهذاف 

 ثرًاهح تال

والتأهُلُح اراخ العاهح الوه والقُوُح األهذاف الىخذاًُح 

الوهاراخ األخري الوتعلقح  )الوٌقىلح

تقاتلُح التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

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

1(صيانة السيارات ) PMA-1-1-1  االولً   *       *    *   *   اساسٍ   

PMA-1-1-2  1 كهرابئية السيارات   *       *    *   *   اساسٍ  

PMA-1-1-3 اساسٍ ادليكانيك *       *  *         

PMA-1-1-4 اساسٍ الديناميك احلراري وادلوائع *      *    *        

PMA-1-2-5 هساعذ استخدامات احلاسبة    *  *    *         

PMA-1-2-6 هساعذ الرسم اذلندسي  ابحلاسوب      *            

PMA-1-2-7 هساعذ الرايضيات *                   

PMA-1-2-8 ملادلعا               *      عام 

PMA-1-3-9 عام حقوق اإلنسان والدميقراطية *         *         

 PMA-1-3-10 عام اللغة االنكليزية *                
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    *    *    *    *  هُكاًُك هٌذسٍ PMA-2-1-1 الثاًُح

 PMA-2-1-2 ٍهحركاخ احتراق داخل  *    *    *    *    

 PMA-2-1-3 اتذاى سُاراخ  *    *    *    *    

 PMA-2-1-4 (2صُاًح سُاراخ)  *    *    *    *    

 PMA-2-1-5 (2كهرتاء سُاراخ)  *    *    *    *    

 PMA-2-1-6                   

 PMA-2-2-7 ادارج صٌاعُح  *    *    *    *    

 PMA-2-2-8 ٍرسن صٌاع  *    *    *    *    

 PMA-2-2-9 تطثُقاخ حاسة  *    *    *    *    

 PMA-2-2-
10 

    *    *    *    *  هشروع

 PMA-2-3-
11 

                *  لغح 
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 وىرج وصف الوقررً

 

 وصف الوقرر

 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشخ .10

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 رؼهُى انطبنت ػهً رحذَذ نؼطالد-1أ

 طُبَخ انؼطم-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 انزذسَت انؼًهٍ وكُفُخ اسزخذاو انؼذد واالخهزح– 1ة

 اكسبة انطبنت انًهبسح انًطهىثخ نهزؼبيم يغ ػطالد انسُبسح وكُفُخ اطالحهب. – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 د.انًحبضشا1

 .انزذسَت انؼًهٍ.2

 . ػشع االفالو انخبطخ ثبالػطبل ثبالسزفبدح يٍ االَزشَذ3

 
 طشائك انزمُُى      

 .االيزحبَبد انشفهُخ.1

 .االيزحبَبد انزحشَشَخ.2

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اػذاد شخض نه انمبثهُخ ػهً انؼًم وخذيخ ػبئهزه ويدزًؼه -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 شائك انزؼهُى وانزؼهى ط    

 انًحبضشاد 
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 انزمُُخ اندُىثُخخبيؼخ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 يُكبَُك انمذسح / انًشكز ؼهًٍ انمسى ان .2

 PMA-1-1-1(  1طُبَخ سُبساد) اسى / سيز انًمشس .3

 دساسخ َظشَخ وػًهُخ أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 االونً يمشس سُىٌ انفظم / انسُخ .5

 سبػخ 150 )انكهٍ(بد انذساسُخ ػذد انسبػ .6

 12/11/2018 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 صيانتهاحتديدها و  تعليم الطالب ابعطال السيارة وكيفية 
 

 طشائك انزمُُى    

 االيزحبَبد واالسئهخ انشفهُخ وانزحشَشَخ

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ة وعملية الجزاء السيارات وكيفية تحديد العطالتتتضمن مادة صيانة السيارات دراسة نظري
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 كتاب صيانة سيارات حديث ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 الكتاب ادلنهجي ادلوجود حاليا )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئُسُخ 2

               انكزت وانًشاخغ انزٍ َىطً ثهب  ـ ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 االنرتنت

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

   

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 ثُُخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

كًب  فٍ 

 انًشفك
 2ظشٌ =َ

 3ػًهٍ=
انًحبضشاد   

وانزذسَت 

 انؼًهٍ 

االيزحبَبد 

 انشفهُخ 

وانزذسَت 

 انؼًهٍ
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 األسبوع تفاصيل ادلفردات

ألجهزة ادلستعملة يف صيانة السيارات، مكوانت السيارة األساسية نبذة عن اتريخ السيارة ، شرح عن العدد واألدوات وا
 )اذليكل ، احملرؾ ، القابض ، رلموعة نقل احلركة ، عمود اإلدارة ، احملور اخللفي ، احملور األمامي ، التعليق ، التوجيو(

1 

 2 االشواط زلركات البنزين أنواعها ) رابعية االشواط ، ثنائية االشواط ( شرح حملركات رابعية 
 3 شرح زلركات االشواط ، الفروقات االساسية بٌن احملركات رابعية االشواط وثنائية االشواط

 6-4 زلركات الديزؿ ، أنواعها ) رابعية االشواط ، ثنائية االشواط ، شرح زلركات الديزؿ رابعية االشواط (
زلركات البنزين والديزؿ )أي الفروؽ االساسية بٌن زلركات شرح زلركات الديزؿ ثنائية االشواط ، الفروقات االساسية بٌن  

 .االشعاؿ الشرارة وزلركات االشعاؿ ابلضغط(

 شرح للمحركات الدورانية والتورابينية ومقارنتها ابحملركات االعتيادية 
 مكوانت احملرؾ االساسية :

ت اجلافة وادلبتلة ، اعطاذلا ، طرؽ الكشف عنها ، غطاء االجزاء الثبتة : كتلة االسطواانت ، مكوانهتا االساسية ، االسطواان
 االسطوانة ، مكوانهتا االساسية ، اجزاء غطاء االسطوانة 

7-9 
 

مكوانت احملرؾ االساسية ، االجزاء  ادلتحركة  ، عمود ادلرفق ، كراسي عمود ادلرفق ، تزييت عمود ادلرفق ، اسباب اهنيار  
 كراسي عمود ادلرفق ، 

وصيل ، طرؽ ربط اذرع التوصيل مع ادلكابس ، ادلكابس وأنواعها ، توزيع احلرارة على ادلكابس ، حلقات ادلكابس ، اذرع الت
 أنواعها 

 الصمامات ، الدالئل ادلقاعد ، انواع الصمامات ادلستخدمة ، طرؽ تربيد الصمامات ، 
 كاؿ مشعب سحباش-فلرت اذلواء-اطلفاض الضغط فيها-مكوانهتا-منظومة ادخاؿ اذلواء

 ها، عملهاكامت الصوت العادـ، أنواع  -مانعات شرارة  -مشعب العادـ وأنبوب العادـ -مكوانهتا-منظمومة العادـ
10 

منظومة سرعة -مكوانت االساسية للكابريرت)منظومة بدء التشغيل- -اذلواء(-تذرية الوقود)خلط الوقود-مبداء عمل الكابريرت 
 -رة عن احلقن ادليكانيكي للوقودفك-منظومة التعجيل(—الالمحل

11 

التحكم بسرعة الال -التعرؼ على منظومات )التشغيل البارد -اجزاءىا -انواعها -انظمة حقن الوقود االلكرتونية ادلركزية
 (-التحكم حبقن الوقود-محل

 على قدرة زلرؾ اتثًن نسبة خلط الوقود -Monoنظاـ حقن -TBI-CFIانظمة احلقن 
 لعادـومكوانت غازات ا

 فقط طريقة العمل(-)مالحظة دوف شرحها كهرابئيا

12-13 

منظم ضغط -اانبيب الوقود-مرشح الوقود -)ادلضخة اجزاءىا -انواعها -ذات النقاط ادلتعددة انظمة حقن الوقود االلكرتونية
 -صمامات احلقن(-صماـ تشغيل البارد -الوقود

 L-LU –-LH-PFI-SFI- Motronic-DGI -انظمة احلقن

 فقط طريقة العمل(-الحظة دوف شرحها كهرابئيا)م

14-17 

ادلنظومات : ) منظومة التربيد ابدلاء ، اجزاء منظومة التربيد ابدلاء ، السوائل الكيمائية ادلستعملة كمانع االصلماد ، ومانع الصدأ 
 ، غطاء ادلشعة ، طرؽ التمدد ، اسباب ارتفاع حرارة احملرؾ 

18 

 19 ا ، كيفية عملها ) منظومة التربيد ابذلواء ، اجزاءىا )الفروؽ بٌن التربيد ابدلاء وابذلواء وشليزات كل منها ادلنظم احلراي ، أنواعه
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 األسبوع تفاصيل ادلفردات

 20 منظومة التزييت ، مضخة الزيت ، أنواعها ، اجزاء منظومة التزييت ، فكرة عامة عن الزيوت ادلستعملة ، دورة التزييت 

 21 ها وصيانتهااعطاؿ منظومة التزييت ، طرؽ الكشف عن
اعطاؿ منظومة االشعاؿ ، طرؽ  -تعريف مببدأ عمل منظومة االشعاؿ ، اجزاء منظومة االشعاؿ اجهزة التقدمي والتأخًن للشرارة 

 الكشف عنها وصيانتها
 

22 

 اديةالتحكم يف نظاـ االشعاؿ ، مقارنة مع موزع الشرارة االعتي -منظومة االشعاؿ االلكرتوين  انواعها و مكوانهتا
 اتثًن توقيت االشعاؿ على قدرة زلرؾ ومكوانت غازات العادـ 

23 

 26-24 طرؽ اصالح احملرؾ وطرؽ تشخيص اعطاؿ احملرؾ االسباب الرئيسية اليت تؤدي اىل استهالؾ احملرؾ 
 لصمامات االجهزة والعدد الالزمة خلراطة االسطواانت وعمود ادلرفق وعمود احلدابت وكراسي ادلرفق ، واحلدابت وا 

 عملية ازالة الكاربوف والرتسبات من غرفة االحرتاؽ ومقاعد الصمامات ) عملية الكراين (
القياسات ادلستخدمة يف خراطة االسطواانت وعمود ادلرفق وعمود احلدابت قياسات الثابتة ، ادلتغًنة ، طرؽ اخراج وادخاؿ 

 الصمامات ذات ضبط اذليدروليكي-ماماتضبط خلوص الص -بطاانت االسطواانت يف كتلة االسطواانت
 27 اضطراب االشتعاؿ يف السرعات احلرة والعالية 

28 
 

 فحص منظمات الضغط واحلرراة دلنظومة احلقن االلكرتوين ، فحص البخاخات
 ب النفخ اجلانيب ارتفاع استهالؾ الزيت والوقود واسبا -سخونة احملرؾ ، الصفع ، الدؽ ، صعوبة االشتعاؿ ، ىبوط قدرة احملرؾ 

ضبط اداء  -(check engineاطفاء مصباح)–ازالة االعطاؿ –التعرؼ على اجهزة فحص وتشخيص اعطاؿ احملركات 
 اخذ حاالت زلددة تتناسب مع منهج اعاله -احملرؾ ، توقيت االشتعاؿ

29-30 

 مالحظة:مفردات العملية تكوف تطبيق للمفردات النظرية

 

 

 

 

 

 

 

 التقنية اجلنوبيةجامعة  ميةادلؤسسة التعلي.1

 يك القدرةميكان / ادلركز علمي القسم ال.2
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 PMA-1-1-2كهرابء سيارات .  اسم / رمز ادلقرر.3

 دراسة نظرية وعملية أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 االوىل مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 دلصطلحات لكهرابئية وانواع الربط واجزاء السيارة الكهرابئيةتعليم الطالب اب

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل .14

  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

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

 

  رر.قاخلاصة ابدل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
  لي التدريب العم– 1ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .احملاضرات1
 .التدريب العملي.2
 . عرض االفالـ اخلاصة ابالعطاؿ ابالستفادة من االنرتنت3
 

 طرائق التقييم      

 .االمتحاانت الشفهية.1
 .االمتحاانت التحريرية.2
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 ص لو القابلية على العمل وخدمة عائلتو ورلتمعواعداد شخ -1ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 احملاضرات 

 طرائق التقييم    

 االمتحاانت واالسئلة الشفهية والتحريرية
 

 ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
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 البنية التحتية  .16

 كتاب  اسس الكهرابء  )ىيوز( ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 الدوائر الكهرابئية

   ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

اجملالت )  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 االنرتنت

  ب ػ ادلراجع االلكرتونية، مواقع االنرتنيت ....

 
 طة تطوير ادلقرر الدراسي خ .17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلقرر بنية .15

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 1نظري = كما  يف ادلرفق
 2عملي=

احملاضرات   
 والتدريب العملي 

االمتحاانت 
 الشفهية 

 والتدريب العملي
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 تفاصيل ادلفردات                               االسبوع 

مقدمة عن ادلبادى العامة لكهرابئية السيارات ، نوع التغذية الكهرابئية ، ادلصادر الرئيسية الكهرابئية للسيارة ،نوع الكهرابء  1
 ية ادلغناطيسية ادلستخدمة يف السيارة وكذالك مقدمة عن النظر 

 نظاـ التغذية يف السيارة ، الدائرة الكهرابئية ادلغلقة  ،قانوف اـو ، القدرة الكهرابئية ، مسائل رايضية  2
 قوانٌن كًنشوؼ االوؿ والثاين ، مسائل رايضية ، رلموعة تعاريف  3
 سائل رايضية انواع الدوائر الكهرابئية )لربط ادلقاومات ( ، توايل ، توازي ، سلتلط ، م 4
 مصادر الطاقة يف السيارة وتشمل ) البطارية ، انواع البطارايت ، مكوانت البطارايت ، طرؽ الشحن لكافة االنواع  5
احملاليل ادلستخدمة لالنواع الثالثة للبطارايت ،طرؽ التفاعالت الكيميائية ، االجهزة ادلستخدمة لفحص احملاليل ، طرؽ الصيانة ،  6

 احمللوؿ قياس كثافة 
ربط مصادر الطاقة ) البطارايت ( ابلدائرة الكهرابئية بثالث انواع ، ربط ادلصادر على التوايل ، التوازي ، ادلختلط ، خصائص  7

 الربط لكل حالة 
 مسائل رايضية حلساب قيمة احملصلة النهائية دلصدر الطاقة يف الدائرة الكهرابئية  8
 ، التعاريف اخلاصة ابلتيار ادلتناوب واالستدالؿ يف اي  جزء يعمل يف السيارة  فكرة عامة عن التيار ادلتناوب 9

 ادلغناطيسية ، اخلواص العامة للمغناطيسية ، التعاريف لالنواع ادلغانيط ، خطوط القوى ادلغناطيسية ،  10-12

 θصلية التدفق ادلغناطيسي ، و  ø، التدفق ادلغناطيسي  Ĥ، شدة اجملاؿ ادلغناطيسي  Bكثافة الفيض ادلغناطيسي 
  العالقة بٌن الطاقة الكهرابئية والطاقة ادلغناطيسية ، كيفية التحويل بٌن الطاقتٌن ، ظاىرة اورستيد ، قانوف فاراداي ، قانوف لينز ،

 احلث الكهرومغناطيسي ، انواع احلث ، احلث الذايت ، احلث ادلتبادؿ ، احلث احلركي 

( ، اجزاءه ، مكوانتو ، مبدا عملة  ، ادلخطط العاـ   CDالسيارة ، فكرة عامة عن مولد التيار ادلستمر ) دائرة الشحن يف  13-14
 للدائرة الكهرابئية للمولد 

 ( ، اجزاءه ، مكوانتو ، مبدا العمل ، ادلخطط العاـ للدائرة الكهرابئية للمولد  CDدائرة الشحن دلولد التيار ادلتناوب )  15-16

 رؾ ابديء احلركة ) السلف ( ، اجزاءه ، مكوانتو ، مبدا عملو ، ادلخطط العاـ للدائرة الكهرابئية للمحرؾ زل 17-18
 

 منظومة االشعاؿ اجليل االوؿ ) االعتيادية ( ، االجزاء ، مبدا العمل ، ادلخطط العاـ للدائرة الكهرابئية للمنظومة  19-20
 الصيانة والفحص ، ادلخطط العاـ للدائرة الكهرابئية   لشمعة القدح  مشعات القدح ، االجزاء ، مبدا العمل ، 21
 منظومة االانرة الرئيسية واجلانبية والداخلية ، مكوانت  ، مبدا العمل ، ادلخطط العاـ للمنظومات 22-23
 قياس درجة احلرارة ( االجهزة ادلساعدة يف السيارة ، ) مقياس الوقود ، مقياس ضغط الزيت ، مقياس تيار الشحن ، م 24-25
 )الدائرة الكهرابئية للسيطرة على ابواب ونوافذ السيارة ) الفتح والغلق  26
 جهاز التكيف يف السيارة واجهزة التدفئة ) ادلنظومة الكهرابئية (  27
 جهاز ماسحة الزجاج )الدائرة الكهرابئية(،جهاز مضخة الوقود)الدائرة الكهرابئية( 28
 الكهرابئية للسمعيات الصوتية والفديوية ،منظومة االنذار ادلبكر ضد السرقة الدائرة الكهرابئية الدائرة  29-30
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 التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-1-1-3ميكانيك ىندسي  اسم / رمز ادلقرر.3

 وعملية دراسة نظرية أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 االوىل مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 ادليكانيكية وكيفية التعامل مع ادلسائل كذلك كيفية استخداـ االجهزة اخلاصة ابلفحوصال ادليكانيكية .تعليم الطالب ابدلصطلحات 
Week Item 

1 Introduction & topics of mechanics 

Definition of mechanics science & the branches basic quantities & 

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

i- vectors 

ii- analytic + applications 

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

Couples , applications 

8-9 Equilibrium , definition & the conditions and applications 

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

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

friction , angle of friction 

13 Center of gravity & centroid applications , lines 

14 Center of gravity & centroid , application , single area 

15-16 Moment of inertial , definition , single area 

17-18 Moment of inertial , application 

i- parallel axis theory 

ii- transfer of axis 

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

20 Rectilinear motion definition and applications 

21 Free fall lows & application 

22 Curvilinear motion low’s & applications 

23 Rotational motion about the fixed axes 

24 Strength of material , sort of the strain 

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

27 Tension and compresses 

28 Sheering force , definition and application 

29 Pascal & Archimedes theory and lows , applications 

30 Benully formula , applications 

 

 التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة  / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-1-2-7 رايضيات  اسم / رمز ادلقرر.3

 دراسة نظرية  أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 االوىل مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018  اتريخ إعداد ىذا الوصف.7

 أىداؼ ادلقرر.8

 .بعدد من ادلواضيع كادلصفوفات واحملددات والدواؿ والتفاضل والتكامل واالحصاءتعليم الطالب 
 

 األسبوع تفاصيل ادلفردات

 1 ادلصفوفات ، احملددات ، خواصها
 2 دلتجهات حل ادلعادالت اخلطية  ادلعادالت اخلطية ، طريقة كرامر ، تطبيقات ، حتليل القوس ، ا

 3 ادلتجهات ، حتليل النهاايت ، انواع ادلتجهات ، الكميات ، ادلتجهة القياسية جرب ادلنحنيات ، العمليات احلسابية للمتجهات
 4 وحدة ادلتجهات ادلتعامدة ، مقياس ادلتجهة ، الضرب القياسي واالجتاىي تطبيقات على ادلتجهات حتليل قوس العزـو

 5 اللوغاريتم ، قوانٌن اللوغاريتم وكيفية استخدامها حل ادلعادالت اللوغاريتمية اللوغاريتم ، تعريف 
النسب ادلثلثية والعالقة بينهم ، بعض القوانٌن يف النسب ادلثلثية ، الدالة معىن الدالة ، ادلتغًن ادلستقل وادلعتمد ، الدالة 

 الواضحة ، الدالة الضمنية 
6 

 7 ية واجلربية ، تطبيقات السرعة اخلطية ، ادلساحاتالقياسات ، غاية الدواؿ ادلثلث
 8 التفاصيل ، ادلشتقة ، مشتقة الدواؿ اجلربية ، تطبيقات قاعدة السلسلة الدالة الضمنية 

 9 ادلشتقة ذات ادلراتب العليا ، مشتقة الدالة االسية ، مشتقة الدالة اللوغاريتمية 
 10 ائريةمشتقة الدالة ادلثلثية ، مشتقة الدواؿ الد

 11 التفاضل اجلزئي
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 األسبوع تفاصيل ادلفردات

 12 تطبيقات على ادلشتقة ) معادلة ادليل ، العمود ، السرعة والتعجيل (
 13 تطبيقات ادلشتقة ) التغًن االين (

 14 التزايد ، التناقص ، النهاايت العظمى والصغرى ، نقاط االنقالب ، رسم الدالة 
  15 اجلربية التكامل ، التكامل غًن احملدد ، تكامل الدواؿ 

 16 تكامل الدواؿ االسية واللوغاريتمية 
 17 تكامل الدواؿ ادلثلثية 

  18 تكامل احملدد ، التطبيقات ) ادلسافة حتت ادلنحين ، ادلسافة بٌن ادلنحين(
 19 احلجـو الدورانية وطوؿ القوس للمنحىن

 20 التقريب يف التكامل )قاعدة شبو ادلنحرؼ، قاعدة مسبسوف(
 21 التكامل ، تكامل ابلتجزئةطرؽ 

 22 التكامل بطريقة التعويض
 23 التكامل بطريقة الكسور اجلزئية الوؿ

 24 حل ادلعادالت التفاضلية من الرتبة االوىل والدرجة اى ، ادلنفصلة ادلتجانسة
 25 تطبيقات –اخلطية  –ادلعادالت التفاضلية 

 26 الضرب –القسمة  –الطرح  –اجلمع  –االعداد ادلركبة 
 27 الصيغة التطبيقية ، ختويل الصفة الكاربرتية اىل خطية وابلعكس

 28 العمليات االحصائية ، التوزيعات التكرارية ، ادلدرج التكراري ، ادلنحىن التكراري
 29 الوسط احلسايب ، ادلدى ، االضلراؼ ادلعياري ، التباين

 30 االحتماالت
 

 

 

 

 

 

 

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةمعة جا ادلؤسسة التعليمية.1
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 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-1-2-5تطبيقات احلاسب  اسم / رمز ادلقرر.3

 وعمليةدراسة نظرية  أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 االوىل مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اد ىذا الوصف اتريخ إعد.7

 أىداؼ ادلقرر.8

 مببادئ احلاسوب وكيفية العمل عليها.تعليم الطالب 
 األسبوع تفاصيل ادلفردات النظرية والعملية

 1 )برارليات النظاـ والربامج التطبيقية (  Softwareوالربرلية    Hardwareتعريف ابحلاسبات : اجياذلا، مكوانهتا: ادلادية 
: مفهـو نظاـ التشغيل، اشارة النظاـ، االقراص، االدلة ومستوايهتا وادللفات ، أوامر نظاـ التشغيل  MS.DOSالتشغيل نظاـ 

 ) األوامر األكثر استخداما(  External commandsواخلارجية   Internal commandsالداخلية 
2 

  Internal commandsأوامر نظاـ التشغيل الداخلية 

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

path ,  

Edit , tree , xcopy , format , chkdsk, diskcopy:  أوامر نظاـ التشغيل اخلارجية 

3 – 12 

لشاشة الرئيسية لسطح : مفهـو نظاـ وندوز ، مزاايه ، متطلباتو األساسية ، تشغيل النظاـ ، مكوانت ا Windowsنظاـ التشغيل 
 task bar، أسلوب التعامل مع فعاليات الفأرة ، أعلية ومكوانت شريط ادلهاـ  Icon، مفهـو األيقونة  Desk topادلكتب 

 ( Shut Downللدخوؿ اىل الربامج ، مفهـو ادلهاـ احململة ، اخلروج من النظاـ وإطفاء احلاسبة ) Startاالستفادة من 
 My Computer , Myرانمج والتعرؼ على مكوانهتا الرئيسية ، التعامل مع أيقوانت سطح ادلكتب مثل )مفهـو النافذة الي ب

Documents , Recycle Bin ) 
من حيث األقراص، اجمللدات وادللف وكيفية التعامل مع هتيئة األقراص ادلرنة ، نسخ   My Computerالتعرؼ على مكوانت 

القص واللصق ومعرفة خصائص األقراص واجمللدات وادللفات ، التعامل مع سلة ادلهمالت وكيفية اجمللدات وادللفات، االستفادة من 
 حذؼ ادللفات ، اسرتجاعها من خالؿ ما توفره سلة ادلهمالت يف ىذا اجلانب

 مع أوامره والتعامل M.S.-DOSيف تنفيذ الربامج بشكل مباشر وكذلك التحوؿ اىل إشارة نظاـ التشغيل  Runاالستفادة من خيار 
 يف تشغيل األفالـ  Windows media playerاستخداـ برامج التسلية مثل 

  Calculatorمثل اآللة احلاسبة   Accessoriesاالستفادة من الربامج اإلضافية 

 يف إنشاء وحفظ واسرتجاع الرسـو من خالؿ األوامر اليت يوفرىا  Paintالتعامل مع برانمج الرسم 
يف كتابة النصوص وحفظها واسرتجاعها وطباعتها وتغيًن بنط طباعتها  WordPadأو  Note Padدلالحظات التعامل مع انفذة ا

 وتنسيقها

13-27 
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 األسبوع تفاصيل ادلفردات النظرية والعملية

 وأساليبها ادلختلفة  Helpالتعرؼ على كيفية احلصوؿ على ادلساعدة 
من خالؿ الربامج ادلضادة كيفية اإلصابة ، أنواعها ومعاجلتها والتعامل معها    Computer Virusesمفهـو فًنوس احلاسبات 

Anti viruses   وادلتوفرة ضمن بيئة نظاـ التشغيل وندوز 
28-30 

 

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-1-2-8معامل  اسم / رمز ادلقرر.3

 عمليةدراسة  أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 االوىل مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 الطالب على مهارات السباكة واللحاـ واخلراطة وعدد اخر من االعماؿ ادليكانيكيةتعليم 
 

 

 

 

 

 

 

 الشطرة/ادلعهد التقين اجلنوبية التقنيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2
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 PMA-1-2-6رسم ىندسي ابحلاسوب اسم / رمز ادلقرر.3

 تطبيقية دراسة   أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 االوىل مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 ف اتريخ إعداد ىذا الوص.7

 أىداؼ ادلقرر.8

 على اداء الرسم اذلندسي ابستخداـ برانمج االوتوكادتعليم الطالب 
 األسبوع تفاصيل ادلفردات

نبذة عن برانمج –مقاسات لوحة الرسم )القياسية( –اعلية استخداـ احلاسوب لتنفيذ الرسم اذلندسي  –اعلية الرسم اذلندسي 
 االوتوكاد 

1 

 2 ادلنسدالت للخطوط والنصوص  ـ استخدا –ط يف الرسم اذلندسي انواع اخلطو 
 4-3 االشكاؿ االساسية  

 6-5 مساعدات الرسم  –تعديالت الرسم 
 9-8-7 تطبيقات على ادلفاىيم السابقة  –وضع االبعاد  –العمليات اذلندسية 

 13-12-11-10 رسم منظور ػلتوي دائرة ، مستطيل ،مثلث و مضلع –رسم ادلنظور 
 15-14 رسم ادلساقط البسيطة  –نظرية االسقاط 

 17-16 وضع االبعاد على ادلنظور وادلساقط 
 20-19-18 استنتاج ادلسقط الثالث من مسقطٌن 

 23-22-21 رسم مساقط مقطوعة  –اشكاؿ خطوط القطع حسب ادلادة  –نظرية القطع 
 26-25-24 رسم مساقط مقطوعة من مسقط زلدد

 28-27 قطوعة جزئيا  رسم مساقط م
 30-29 تطبيقات ومشاريع

 

 

 

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2
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 PMA-1-3-10حقوؽ ودؽلقراطية  اسم / رمز ادلقرر.3

 دراسة نظرية  أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 وىل مقرر سنوياال الفصل / السنة.5

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 ابدلفاىيم االساسية حلقوؽ االنساف والدؽلقراطيةتعليم الطالب 
 األسبوع تفاصيل ادلفردات

 حقوؽ االنساف ، تعريفها ، اىدافها 
 التاريخ البشري : حقوؽ االنساف يف العصور القدؽلة والوسيطةجذور حقوؽ االنساف وتطورىا يف 

1 

 حقوؽ االنساف يف احلضارات القدؽلة وخصوصا حضارة وادي الرافدين
 حقوؽ االنساف يف الشرائع السماوية مع الرتكيز على حقوؽ االنساف يف االسالـ

2 

ارس والنظرايت السياسية ، حقوؽ االنساف يف الشركات حقوؽ االنساف يف العصور الوسطى : حقوؽ االنساف يف ادلذاىب وادلد
 واعالانهتا والثورات والدساتًن )الواثئق االنكليزية ، الثورة االمريكية ، الثورة الفرنسية ، الثورة الروسية (

 بة االمم ادلتحدة حقوؽ االنساف يف التاريخ ادلعاصر واحلديث : االعرتاؼ الدويل حبقوؽ االنساف منذ احلرب العادلية االوىل وعص

3 

 1969االتفاقية االمريكية حلقوؽ االنساف  1950االعرتاؼ االقليمي حبقوؽ االنساف : االتفاقية االوربية حلقوؽ االنساف 
 1994ادليثاؽ العريب حلقوؽ االنساف  1981ادليثاؽ االفريقي حلقوؽ االنساف 

4 

ة للصليب االمحر ، منظمة العفو الدولية ، منظمة مراقبة حقوؽ ادلنظمات غًن احلكومية وحقوؽ االنساف ) اللجنة الدولي
 االنساف (ادلنظمات الوطنية حلقوؽ االنساف 

5 

 6 حقوؽ االنساف يف الدساتًن العراقية بٌن النظرية والواقع
 العالقة بٌن حقوؽ االنساف واحلرايت العامة :

 يف االعالف العادلي حلقوؽ االنساف -1
 والدساتًن الوطنية  يف ادلواثيق االقليمية -2

7 

 8 حقوؽ االنساف الضرورية وحقوؽ االنساف اجلماعية
 حقوؽ االنساف االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوؽ االنساف ادلدنية والسياسية

 حقوؽ االنساف احلديثة : احلقائق يف التنمية ، احلق يف البيئة النظيفة ، احلق يف التضامن ، احلق يف الدين 
9 

ضماانت احرتاـ ومحاية حقوؽ االنساف على الصعيد الوطين ، الضماانت يف الدستور والقوانٌن ، الضماانت يف مبدأ سيادة 
 القانوف

الضماانت يف الرقابة الدستورية ، الضماانت يف حرية الصحافة والرأي العاـ ، دور ادلنظمات غًن احلكومية يف احرتاـ ومحاية 

10 
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 األسبوع تفاصيل ادلفردات

 حقوؽ االنساف
 واحرتاـ ومحاية حقوؽ االنساف على الصعيد الدويل:ضماانت 

 دور االمم ادلتحدة ووكاالهتا ادلتخصصة يف توفًن الضماانت -
دور ادلنظمات االقليمية ) اجلامعة العربية ، االحتاد االوريب ، االحتاد االفريقي ، منظمة الدوؿ االمريكية ، منظمة  -

 اسياف (

 لرأي العاـ يف احرتاـ ومحاية حقوؽ االنسافدور ادلنظمات الدولية غًن احلكومية وا -

11 

النظرية العامة للحرايت : اصل احلقوؽ واحلرايت ، موقف ادلشروع من احلقوؽ واحلرايت ادلعلنة ، استخداـ مصطلح احلرايت 
 العامة

ية للحق الوضعي، االعتبارات الطبيعة الوظيفية دلفهـو احلرايت العامة : االعتبارات الفلسفية للحق الوظيفي ، االعتبارات البنيو 
 االقتصادية واحلرايت العامة

12 

 13 القاعدة الشرعية لدولة القانوف
 تنظيم احلرايت العامة من قبل السلطات العامة

 التقاضي او التظلم غًن القضائي
 الطعن القضائي ، حتديد مسؤولية الدولة عن اعماذلا الشرعية

 لعامةاثر ازدواجية القضاء على احلرايت ا -
 احلرايت العامة مبقتضى الفقو االداري -

 ادلساواة : التطور التارؼلي دلفهـو ادلساواة

14 

 التطور احلديث لفكرة ادلساواة

 ادلساواة بٌن اجلنسٌن -
 ادلساواة بٌن االفراد حسب معتقداهتم وعنصرىم -

15 

 مفهـو احلرايت ، تصنيف احلرايت العامة
 ة ، احلرايت االقتصادية واالجتماعيةاحلرايت االساسية ، احلرايت الفكري

16 

 حرية االمن والشعور ابالطمئناف
 حرية الذىاب واالايب

17 

 احلرايت الفكرية : حرية الرأي ، حرية ادلعتقد
 حرية التعليم

18 

 حرية الصحافة
 حرية اجملتمع

19 

 قانوف مواجهة التخريب
 حرية اجلمعيات

20 

 جتماعياحلرايت ذات ادلضموف االقتصادي واال
 حرية العمل

21 
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 األسبوع تفاصيل ادلفردات

 22 حق التملك

 23 حرية التجارة والصناعة

 24 حرية ادلرأة
 25 االحزاب السياسية واحلرايت العامة

 26 احلرايت العامة يف العامل

 27 التقدـ العلمي والتقين واحلرايت العامة

 28 مستقبل احلرايت العامة

 الدؽلقراطية ، تعريفها ، انواعها
 قراطيةمفاىيم الدؽل

 الدؽلقراطية يف العامل الثالث

29 

 30 االنظمة الدؽلقراطية يف العامل
 

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-1-1-4موائع وديناميك حراري  اسم / رمز ادلقرر.3

 وعملية دراسة نظرية  أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 االوىل مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 دليكانيك ادلوائع والديناميك احلراري   تعليم الطالب ابدلفاىيم االساسية
Week 

No. 

Syllabus  

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

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

No. 

Syllabus  

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

real fluid, examples. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

equation of first law of thermodynamics. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Ideal Gas : 

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

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

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

T-S diagram , examples. 

standard air cycles : 

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

diagram, examples. 

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

calculating heat changed, work and efficiency of each cycle. 

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

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

No. 

Syllabus  

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

25-28 

 

 Heat transfer by conduction : 

Steady state heat conduction, conduction through homogenous plane wall, 

conduction through composite wall, thermal resistance, heat conduction through 

homogenous cylindrical wall, heat conduction through multi layers cylindrical 

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

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

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

calculations of heat exchangers, effectiveness of heat exchangers, examples. 
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 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-2-1-1ميكانيك سيارات  اسم / رمز ادلقرر.3

 دراسة نظرية   أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 مقرر سنوي الثانية الفصل / السنة.5

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 السيارات  وكيفية حل ادلسائلتعليم الطالب ابدلفاىيم االساسية دليكانيك 
Week Item 

1 Automotive performance , the total resistance affecting car motion 

2 Traction effort 

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

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

7 Bearing types , calculations and design of sliding bearing 

8 Shafts , types , calculation and design of the shafts 

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

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

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

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

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

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

Calculation of leaf and coil spring 

23-24 Steering system , calculations , types 

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

28 Crankshaft , types , calculation of thermal and tensile stress 

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

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

engine mounted and wheel drive system 
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 طرةالش/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-2-1-2ركات احرتاؽ داخلي زل اسم / رمز ادلقرر.3

 وعمليةدراسة نظرية   أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 مقرر سنوي الثانية الفصل / السنة.5

 ساعة120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 داؼ ادلقررأى.8

 تعليم الطالب ابدلفاىيم االساسية دليكانيك السيارات  وكيفية حل ادلسائل

Week Item 

1 Basic engine nomenclature 

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

compression ignition engine 

3 Valves timing for 4- stroke engine 

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

engine , valves timing for 2- stroke engine 

5 Save engine systems for 2- stroke engines 

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

strike engine and 2- stroke engine , basic measurements indications 

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

examples 
12 Engine heat balance sheet 

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

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

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

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

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

18 S.I. engine combustion chamber designs 

19 Carburetion in S. I. Engine 

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

carburetor 
21 Injection fuel systems in S.I. engine 

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

variable affecting , stages of combustion 
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Week Item 

23 Diesel knock  methods of controlling diesel knock 

24 C. I. Engine combustion chamber designs 

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

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

nozzles 

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

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

additives 

27 Effect of supercharging on performance of the engine 

supercharging types 

28 Engine friction and lubrication , additives 

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

exhaust emissions , emissions control 

30 Diesel emissions , diesel smoke and its control comparison diesel 

and gasoline emissions 

 

 

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-2-1-3ابداف سيارات  اسم / رمز ادلقرر.3

 دراسة نظرية وعملية  أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 مقرر سنوي ثانيةال الفصل / السنة.5

 ساعة120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 إعداد ىذا الوصف  اتريخ.7

 أىداؼ ادلقرر.8

 لالعماؿ ادليكانيكية وخواص ادلواد  وحل ادلسائلتعليم الطالب ابدلفاىيم االساسية ل
 

 

 االسبوع تفاصيل ادلفردات

 1 نبذة عن تطور صناعة السيارات
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 االسبوع تفاصيل ادلفردات

 2 فة البداف وىياكل السياراتنبذة عن صناعة بدف وىيكل السيارة ، بناء البدف والتعرؼ على التصاميم ادلختل
 4-3 ادلواد اذلندسية ادلستخدمة يف صناعة ىيكل وبدف السيارة ، ادلواد احلديدية ، ادلواد غًن احلديدية )االنواع وادلواصفات(

 5 خواص ادلواد اذلندسية )اخلواص الفيزايئية ، اخلواص ادليكانيكية ، قابلية التهشيم ، االختبارات ادليكانيكية (
 6 االجهاد واالنفعاؿ البسيط

 7 االجهاد ادلباشر او العمودي ، االنفعاؿ ادلباشر 
 8 قانوف ىوؾ –ادلواد ادلرنة 

 9 معامل يونك –معامل ادلرونة 
 10 جتربة الشد ) سلطط االجهاد واالنفعاؿ (

 11 مسائل زلولة بسيطة نسبيا
 12 قوساللحاـ ابلقوس الكهرابئي ، بدأ القوس واعادة بدأ ال

 13 حلاـ النقطة  –اللحاـ ابدلقاومة الكهرابئية 
 15-14 انواع ادلشاعل  –شعلة االوكسي استيلٌن  –معدات االوكسي استيلٌن  –مصادر التسخٌن  –اللحاـ الغازي 

 16 الربط ابلربشاـ ، انواع الربط ) الرتاكيب ، التناكيب ( اغلاد قوة الشد يف مسمار الربشاـ ، مسائل زللولة 
 17 مقارنة بٌن الربط ابللحاـ والربط ابلربشاـ )مزااي ومساوئها(

 19-18 الربوت ، شليزات الربوت على االنساف استعماالتو ادلختلفة يف صناعة السيارات
 21-20 التشكيل ، عمليات التشكبل والطرؽ على البارد ، االنواع ، عمليات الطرؽ والتشكبل على الساخن ، االنواع 

 22 سة التصاميم اخلاصة هبيكل ادلركبةدرا
 23 التآكل وأتثًن العوامل اجلوية وغًنىا من العوامل على بدف السيارة

 24 ن ازالة االجزاء ادلتآكلة وادلتضررة مطالء السيارة ، هتيئة البدف واالجزاء ادلراد صبغها وتنظيفها 
 25 الفسفرة والصبغ االساسي واعماؿ ادلعجوف والصقل 

 26 صباغ االساسية ، انواعها ، طرؽ مزج االلواف ، تطابق االلواف ) حسب اجلداوؿ(اال
 27 طريقة الصبغ يف ادلعامل االنتاجية 

 28 عمليات التلميع والتشطيب النهائية 
 29 مشاكل الطالء ، تشخيصها ، طرؽ معاجلتها ، االسباب 

 30 االمامي واخللفي واجلانيب  زجاج السيارات ، انواع ، عمليات تصليح وتركيب الزجاج
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 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-2-1-4صيانة سيارات  اسم / رمز ادلقرر.3

 دراسة نظرية وعملية  أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 ر سنويالثانية مقر  الفصل / السنة.5

 ساعة240 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2108 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 لصيانة السيارات تعليم الطالب ابدلفاىيم االساسية 

 

 األسبوع تفاصيل ادلفردات

كرسي االعتاؽ(   –قرص الضغط  –القابض ، أنواع القوابض ادلفردة ، متعددة األقراص مكوانت القابض ) قرص االحتكاؾ 
 متاعب القابض وطرؽ التشخيص والصيانة 

1-2 

جهاز التوافق ، متاعب رلموعة النقل وطرؽ  –رلموعة النقل ، أعلية رلموعة النقل أجزاء رلموعة النقل واالنزالقية التوافقٍن 
 الكشف عنها وصيانتها

3-4-5 

ابلسائل ، زلولة القدـ ، تركيب رلموعة النقل الذاتية ، طريقة عملها ، منظومة  رلموعة النقل الذاتية )التقائية( منظومة التوصيل
 السيطرة مبجموعة النقل الذاتية ، أعطاؿ اجملموعة وطرؽ الكشف عنها وصيانتها

6-7-8-9 

كشف عنها ، عمود اإلدارة ، أنواعو ) اجملوؼ والصلد ، الوصالت اجلامعة ، تركيبها وعملها ، متاعب عمود اإلدارة طرؽ ال
 4maticوصيانتها ، سيارات الدفع الرابعي وسيارات الدفع الرابعي 

10 

 12-11 احملور اخللفي شرح الجزائو ادلختلفة ، طريقة عملها أعطاذلا احملور اخللفي وطرؽ الكشف عنها وصيانتها
 14-13 عليق اذليدروليكي ادلسيطر عليو الكرتونياالتعليق ، أنواعو ) ادلستقل وغًن ادلستقل( التعليق التاـ االستقاللية ، فكرة الت

 15 رلموعة القيادة ، مكوانت اجملموعة ، انواع صناديق التوجيو
 16 متاعب رلموعة القيادة وطرؽ الكشف عنها وصيانتها

 18-17 ا وصيانتهارلموعة القيادة اذليدروليكية )انواعها( طريقة عملها ، متاعب رلموعة القيادة اذليدروليكي وطرؽ الكشف عنه
 19 النوابض انواعها ) الورقية احللزونية( اعمدة اللي رادع الصدمات ، متاعب النوابض وطرؽ الكشف عنها وصيانتها 

 20 زوااي العجالت
فل ، منظومة ضد القABSادلوقف ، أنواع ادلوقفات )القرصية والطبلية و اذليدروليكية و اذلوائية( ، فكرة ادلنظومات ادلساعدة  21-22 
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 األسبوع تفاصيل ادلفردات

 Distomatic ، منظومة احملافظة على ادلسافات أوتوماتيكياً ASD، منظومة ضد االنزالؽ أثناء التعجيل 
 

ادلوقف اليدوي ، أجزاء ادلوقف اذليدروليكي ادلوقف ذو ادلساعد التخلخلي ، أجزاءه وطريقة عملو ، ضبط ادلوقف ، استنزاؼ 
 صيانتها اذلواء ، أعطاؿ ادلوقف وطرؽ الكشف عنها و 

23-24 

اإلطارات ادلطاطية ، أنواعها قياساهتا ، أتثًن ضغط اذلواء على اإلطارات ، اإلطار ادلعدين أنواعو ، خواصو صيانتو طرؽ إصالح 
 اإلطار ادلطاطي

25 

 26 مضخات حقن الديزؿ ، أنواعها
 28-27 يقة للبيئة من انحية التلوث وبدائل الوقود فكرة عن السيارات الكهرابئية وسيارات الطاقة الشمسية فكرة عن السيارات الصد

 30-29 مكيفة اذلواء ، مكوانت ادلكيفة ، طريقة عملها ، أعطاذلا  وطرؽ صيانتها 
 

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-2-1-5( . 2ء سيارانت )كهراب اسم / رمز ادلقرر.3

 دراسة نظرية وعملية  أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 الثانية مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 السيارات  لكهرابئية تعليم الطالب ابدلفاىيم االساسية
 االسبوع يل ادلفرداتتفاص

 2-1 دائرة الشحن ) التيار ادلستمر ، ادلولد ، ادلنظم ( اجزاء ادلولد ومبدأ عملو 

 3 ( بواسطة جهاز الفحص اخلاص DCصيانة ادلولد وتشخيص اعطالو )
 4 منظم التيار ادلستمر ، اجزاءه ، عملو ، تشخيص اعطالو 

 5 ( اجزاءه ، عملو ACمولد التيار ادلتناوب )
اعطاؿ دائرة الشحن للتيار دلولد التيار ادلتناوب وطرؽ تشخيصها واصالحها وبياف الفروقات بٌن مولدات التيار ادلستمر 

 وادلتناوب
6 

 7 منظم التيار ادلتناوب وانواعو ادلختلفة
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 االسبوع يل ادلفرداتتفاص

 8 لف االسالؾ لعضو االنتاج
 10-9 اسالؾ التوصيل( –مشعات الشرر  –موزع الشرر  –عاؿ ملف االش –ادلفتاح الرئيسي  –منظومة االشعاؿ العادية ) البطارية 

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

 14 جهاز فحص  ) منظم التيار والفولتية(
  15 ( Distributor testerابئي احلديث لفحص صالحية ادلوزعة ) استخداـ اجلهاز الكهر 

 16 استخداـ جهاز توقيت الشرارة احلديث وتطبيقاتو وضبط الشرارة
( لتحليل العادـ ومعرفة صالحية  Infra-red exhaust emission testerاستخداـ جهاز )االشعة حتت احلمراء 
 مشعات الشرر واغلاد اخطاء ادلنظومة 

17 

 1819 منظومة االشعاؿ االلكرتونية 
 20 منظومة االانرة )اجلانبية والرئيسية والداخلية (

 21 مضخة الوقود الكهرابئية  –جهاز ماسحة الزجاج  –مقطع االانرة االلكرتوين  –جهاز تقطيع االشارة اجلانبية 
 22 ةاعطاؿ منظومة االانرة االمامية واخللفية واجلانبية وادلصابيح الداخلي

  24-23 مقياس تيار الشحن( –مقياس درجة احلرارة  –مقياس ضغط الزيت  –االجهزة الكهرابئية ادلساعدة يف السيارة ) مقياس الوقود 
دائرة الراديو  –دائرة ماسحة الزجاج  –دائرة االشارة اجلانبية والرابعية  –الدوائر الكهرابئية الثانوية يف السيارة ) دوائر ادلنبو 

 سجلادل
25-26 

 27 الدائرة الكهرابئية للسيطرة على ابواب ونوافذ السيارة 
 28 جهاز التكييف يف السيارة واجهزة التدفئة ) ادلنظومة الكهرابئية(

 29 جهاز االنذار يف السيارة ونظاـ السيطرة االلكرتونية 
ومنظومتو الكهرابئية واستخداـ احلاسبة يف  استخداـ جهاز )االوسيلوسكوب( لفحص اشتغاؿ اداء زلرؾ السيارة ذو الشاشة

 الفحص
30 

 

 

 

 

 

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2
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 PMA-2-2-6ادارة صناعية  اسم / رمز ادلقرر.3

 دراسة نظرية   أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 الثانية مقرر سنوي نةالفصل / الس.5

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 ودراسة وادارة ادلشاريعلالدارة وزلطات القوى تعليم الطالب ابدلفاىيم االساسية 
 

 االسبوع تفاصيل ادلفردات   

 2-1 على الكفاءة االنتاجية وقواعد االمن الصناعي نبذة اترؼلية عن االمن الصناعي واثره 

السيطرة  –االحتياجات واالجراءات الكفيلة دلنع وقوع احلادثة وتقليلها  –العناصر االساسية يف تنظيمات االمن الصناعي 
 اذلندسية على ادلصنع

2 

 3 للعدد اليدوية  الوقاية من الورش ادليكانيكية ابلنسبة –قواعد ونظم عامة للوقاية من احلوادث 
 4 احلرائق ومكافحتها وطرؽ التحكم هبا –معدات الوقاية الشخصية 

 5 مفاىيم االدارة  –االدارة 
 6 االجور وانواعها –الوظائف االدارية 

 7 التنظيم الصناعي اذليكل التنظيمي للمؤسسة الصناعية  –ادلستوايت االدارية 
 8 دراسة قياس الوقت –ينة( ) سلطط العامل وادلاك –دراسة احلركة 

 9 خطوات الشراء –ادلشرتايت  –السيطرة على ادلواد 
 10 السيطرة على اخلزين –وجرد ادلخازف  –انواعها  –ادلخازف 

 11 خواص وصفات ادلدراء  –عالمات االدارة اجليدة  –انواع ادلدراء  –القيادة وادلدير الكفء 
 12 وظائف العالقات العامة والصناعية  –ة العالقات العام –العالقات الصناعية 

 13 اثر الصيانة على النواحي االقتصادية  –صيانة ادلصنع  –مفهـو الصيانة العامة 
 14 ختطيط عمليات الصيانة  –تكاليف الصيانة  –انواع الصيانة 

 15 اىداؼ الصيانة انواعها من حيث ادلوقع والعمل
 16 رح مفصل عن احملطاتانواع احملطات وش –تعريف احملطة 

 17 زايرة حملطة ظلوذجية لصيانة السيارات
 18  9اقساـ اخلدمة ادلختلفة يف زلطة الصيانة واالصالح السيارات )اخلدمة احلقيقية

 19 اقساـ اخلدمة الثقيلة واالعماؿ الكهرابئية واعماؿ اذلياكل وللصبغ والتلميع .. اخل
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 االسبوع تفاصيل ادلفردات   

 20 ات وصالة العرض وادلخزفحساب مساحة االدارة وموقف السيار 
 21 حساب العمالة وحساب احتياجات كل قسم اىل العماؿ وحساب العدد الكلي للعماؿ

 22 شرح كامل عن معىن التكاليف ادلباشرة وغًن ادلباشرة
 23 شرح كامل عن ادلقايسة واالسس اليت تعتمد عليها يف استخراج أي مقايسة 

 24 ات يف احملطةكيفية حساب مقايسة دلبيت السيار 
 25 مقايسة الصالح السيارات

 26 مقايسة لنقل ركاب بواسطة السيارات
 27 كيفية وضع تسعًنة لبيع سيارة مستعملة 

 28 تقرير عن احد ادلواضيع السابقة ومناقشتها بشكل رلاميع او منفردة للطلبة
 29 افالـ علمية عن تصميم الورش احلديثة

 30 اخلدمة معتمدا على االسس العلمية احلديثة لذلك  رسم ورش ظلوذجية حملطات
 

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 ميكانيك اىلقدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-2-2-6رسم صناعي ابحلاسوب اسم / رمز ادلقرر.3

 دراسة نظرية   أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 الثانية مقرر سنوي لسنةالفصل / ا.5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 لتجميع االجزاء ادليكانيكية والرسم ابحلاسوبتعليم الطالب ابدلفاىيم االساسية 
 

 االسبوع تفاصيل ادلفردات

 1 ط اذلندسية ، ادلساقط ، ادلقاطع ، وضع االبعاد بواسطة برانمج االوتوكاد  .مراجعة عامة دلواضيع الصف االوؿ ، اخلطو 

 3-2 طرؽ الربط ابستخداـ اللوالب ، انواع اللوالب ، انواع الصواميل ، مع رسم لوحة .
 5-4 الربط بواسطة اخلوابًن ، انواعها ، استخداماهتا ، رسم لوحة جتميعية 
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 االسبوع تفاصيل ادلفردات

 7-6 لحاـ ، رسم لوحة جتميعية مع وضع رموز اللحاـ الربط بواسطة اللحاـ ، رموز ال
 9-8 الربط بواسطة الربشاـ ، اشكاؿ مسامًن الربشاـ انواع الربط ابلربشاـ ، رسم لوحة جتميعية 

 10 لوحة تطبيقية لتجزئة وجتميع رافعة ميكانيكية 
 11 النوابض ، انواعها ، استخداماهنا ، رسم لوحة لنابض انضغاطي

 12 تطبيقية لتجزئة وجتميع صماـ العادـ رسم لوحة
 13 وصوالت االعمدة )القارانت( انواعها ، رسم لوحة تطبيقية 
 14 القوابض ، انواعها واستخداماهتا ، مع رسم لوحة تطبيقية 

 15 ( رسم لوحة جتميعية لكرسي حتميل احتكاكيBearingكراسي التجميل )
اعها واستخداماهتا مع رسم لوحتاف لتجميع اجزاء حتتوي على عجالت السيور ( انو Pulley & Beltsالبكرات والسيور )

 ابنواعها ادلختلفة
16 

( التعاريف االساسية ، رسم الرتس العدؿ مع لوحة جتميعية Spur gears( انواعها ، الرتوس العدلة )Gearsالرتوس )
 لتعشيق الرتس العدؿ

17-18 

 20-19 ريف االساسية مع رسم لوحة جتميعية لتعشيقو الرتس ادلخروطي( التعاBevel gearsالرتوس ادلخروطية )
 Autodesk inventor  21-22مقدمة عن برانمج االوتوديسك انفينتور 

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

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

 practical project  29-30مشروع ابختصاص القسم ادلعين جلزء من اي منظومة عملية 
 

 

 

 

 

 

 

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1
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 يكانيك القدرةم / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-2-2-7تطبيقات احلاسب  اسم / رمز ادلقرر.3

 وعمليةدراسة نظرية   أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 الثانية مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 لالنرتنت واالكسل واالتوكادساسية تعليم الطالب ابدلفاىيم اال
 

 األسبوع تفاصيل ادلفردات

كيفية   –وصف الشاشة الرئيسية ومكوانهتا  -تشغيلو -Internet-مفهـو االنرتنيت –وأنواعها  Networkمفهـو الشبكات 
عرؼ على طرؽ البحث الت – Yahoo , Goggleاالستفادة من زلركات البحث ادلشهورة  –( Webاالتصاؿ مع الشبكة العادلية )
 عن ادلعلومات والوصوؿ إليها 

1-2-3  

التعرؼ على مفهـو الربانمج : فوائده ومواصفاتو وميزاتو وطرؽ تشغيلو والتعرؼ على الشاشة الرئيسية ومكوانهتا  Excelبرانمج 
 واحتوائها على سلتلف القوائم واألدوات الفعالة.

 يفية إدخاذلامفهـو اخللية وأنواع البياانت األساسية وك
 إغالؽ الربانمج وإغالؽ ادللف Workbook, Worksheetكيفية حفظ صفحة العمل 

فتح ادللف احملفوظ وإدخاؿ البياانت وإجراء العمليات احلسابية البسيطة والتعرؼ على كيفية ضبط أو تنسيق البياانت وىيكلتها ضمن 
 اخللية الواحدة أو رلموعة اخلالاي

 بياانت أو رلموعة اخلالاي بصورىا ادلختلفة وكذلك كيفية فرز البياانت التعرؼ على طرؽ مجع ال
وغًنىا من   Sum , Min , Max < count , SQRT, Averageاستخداـ بعض الدواؿ اليت يوفرىا الربانمج مثل ، 

 الدواؿ اإلحصائية ادلفيدة ذات العالقة
كيفية نسخ البياانت أو نقل البياانت والتعرؼ على مفهـو نسخ العمليات   اليت يوفرىا الربانمج ، Editingالتعرؼ على عملية التنقيح 

  Absoluteواخلالاي ادلطلقة  Relativeاحلسابية وكذلك مفهـو اخلالاي النسبية 
 التحكم يف عرض اخللية : تغيًن ظلطها ونسقها من خالؿ استخداـ أدوات التنسيق

انت الرقمية والنصية اىل سلططات مبختلف أنواعها من خالؿ أمر ادلخططات وكيفية حتويل البيا Chartالتعامل مع ادلخططات 
(Chart Wizardوالتعرؼ على كيفية إجراء التعديالت والتنقيحات اليت يوفرىا الربانمج ) 

 التعرؼ على كيفية إضافة أو حذؼ الصفوؼ أو األعمدة يف صفحة العمل وكيفية طباعة البياانت الرقمية أو ادلخططات 
 

4-5-6-7-8-9-
10  



  
 39الصفحح 

 
  

 األسبوع تفاصيل ادلفردات

  Arc – (Absolute – Relative – Polar ) line –التعرؼ تلفة  Auto CADبرانمج 

Multiline – pline – point – circle  على بيئة عمل الربانمج ادلختلفة للشاشة 

Menus – Screen – Scroll Bars – tool Bars – Properties  

11  

اخلزف  Snapالقفز  – Gridالشبكة  – Unitsوحدات الرسم  – Limitsود الرسم حد –فتح ملف جديد  –إعداد ورقة رسم 
Save as , Save  

12 

 15-14-13 التعرؼ على أوامر الرسم ادلخطط
   Editingالتعرؼ على أوامر التعديل 

Mirror - Move  - Copy - Offset  

16-17-18 

 Osnap 19الرسم الدقيق 
 Dimension 20إضافة األبعاد 

 Hatch  21والقطاعات   Textإضافة النصوص 
  Layer - Properties  - linetypes -  22التحكم مبواصفات الرسم 

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

 Ucs - Vports - Elev- thickness   25-26مدخل اىل رسم الثالثي األبعاد 
 3D surfaces  27-28إنشاء سطوح ثالثية األبعاد 
 3D Solids  29 – 30إنشاء أجساـ ثالثية األبعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 41الصفحح 

 
  

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  ادلؤسسة التعليمية.1

 قدرةميكانيك ال / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-2-2-9مشروع  اسم / رمز ادلقرر.3

 مناقشةدراسة نظرية و   احلضور ادلتاحة أشكاؿ.4

 الثانية مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 اتريخ إعداد ىذا الوصف .7

 أىداؼ ادلقرر.8

 كيفية البحث حلل مشكلة معينة وكتابة تقرير فين هبا .تعليم الطالب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 41الصفحح 

 
  

 الشطرة/ادلعهد التقين التقنية اجلنوبيةجامعة  عليميةادلؤسسة الت.1

 ميكانيك القدرة / ادلركز علمي القسم ال.2

 PMA-2-3-10مشروع  اسم / رمز ادلقرر.3

 دراسة نظرية ومناقشة  أشكاؿ احلضور ادلتاحة.4

 الثانية مقرر سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 12/11/2018 خ إعداد ىذا الوصف اتري.7

 أىداؼ ادلقرر.8

 تعليم الطالب كيفية البحث حلل مشكلة معينة وكتابة تقرير فين هبا .

 


