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دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرناهح األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

جامعة الفرات االوسط التقنية

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

انزمُٛبد انًٛكبَٛكٛخ/فشع رمُٛبد اَزبط انًؼبدٌ

 .3اسى انجشَبيظ األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ

دثهٕو رمُ ٙاَزبط يؼبدٌ
شٓبدح انذثهٕو انززمُ ٙف ٙاالَزبط
سُٕ٘

 .5انُظبو انذساس: ٙ
سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيظ االػزًبد انًؼزًذ

ثشَبيظ IBET

 .7انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ

-1يزطهجبد سٕق انؼًم -2 .انزطٕساد انؼهًٛخ ٔانزمُٛخ انحذٚضخ

 .8ربسٚخ إػذاد انٕصف

/12شجبط 2017/

 .9أْذاف انجشَبيظ األكبد:ًٙٚ
 .1اػذاد عٛم يٍ انخشٚغ ٍٛانزمُ ٍٛٛلبدس ػهٗ رُفٛز يخزهف ػًهٛبد انزصُٛغ
ٔاالَزبط.
 .2انمذسح ػهٗ انزكٛف ٔانزٕاصم يغ انزطٕساد انؼهًٛخ ٔانُٓذسٛخ.
 .3انمذسح ػهٗ رهجٛخ ثًزطهجبد سٕق انؼًم ٔاحزٛبعبد انًغزًغ.
 .4رطٕٚش ٔرذسٚت انًزخصص ٍٛف ٙانًغبالد راد انؼاللخ.
 .5اػذاد ٔرٓٛئخ خشٚغ ٍٛاكفبء نٕاصهخ انذساسبد انغبيؼٛخ االٔنٛخ ٔانؼهٛب.
 .6انزحذٚش انًسزًش نهًُبْظ ٔفك انزطٕساد انؼهًٛخ ٔرطٕساد سٕق انؼًم
ٔػهٗ انًسزٕ ٍٛٚانُظش٘ ٔانؼًه. ٙ
 .7البيخ صالد انزؼبٌٔ يغ انغٓبد االكبدًٛٚخ انًخزهفخ.

الصفحت 1

 .10يخشعبد انجشَبيظ انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ:
أ -1انزضٔد ثبنًؼهٕيبد ٔانًؼبسف انُظشٚخ ػٍ انًٕاضٛغ راد انؼاللخ.
أ -2اػذاد انطبنت نٛكٌٕ لبدسا ػهٗ يٕاصهخ دساسزّ انٗ يسزٕٚبد اػهٗ.
أ -3انمذسح ػهٗ لشاءح ٔاَشبء انزصبيٛى ٔانًخططبد انُٓذسٛخ ٔاػذاد انجحٕس راد انؼاللخ.
أ -4انمذسح ػهٗ اػذاد دساسبد ف ٙيغبالد االداسح انصُبػٛخ ٔرطٕٚش اداسح انًشبسٚغ.
أ -5انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ انجشايظ انُٓذسٛخ انحذٚضخ راد انؼاللخ ف ٙانزصًٛى ٔاالداسح.
أ -6اعشاء انحسبثبد انُظشٚخ انًخزهفخ ف ٙانًغبالد راد االخزصبص.
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيظ:
ة  - 1انمذسح ػهٗ اداسح انًصبَغ ٔانخطٕط االَزبعٛخ ٔصٛبَزٓب.
ة  - 2انمذسح ػهٗ رشغٛم ٔصٛبَخ يخزهف يكبئٍ لطغ ٔرشغٛم انًؼبدٌ ٔرشكٛهٓب.
ة  - 3انمذسح ػهٗ اػبدح ربْٛم ٔرحٕٚش انخطٕط االَزبعٛخ ٔيؼذارٓب ثًب ٚضًٍ رطٕٚش االداء ٔانًسبًْخ
ف ٙإػذاد ثطبلبد انزشغٛم سٕاء ثبنُسجخ نهٕسش أ انًكبئٍ ٔحست ػُبصش انزشغٛم.
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
.1
.2
.3
.4
.5

انؼًم ف ٙانٕسش انًٛكبَٛكٛخ.
انًشبسكخ ف ٙانزذسٚت انصٛف ٙخالل انؼطهخ انصٛفٛخ.
رُفٛز انزًبسٔ ٍٚانًشبسٚغ ػًهٛب.
انًشبسكخ ف ٙانًؤرًشاد ٔانجحٕس انطالثٛخ.
انسفشاد انؼهًٛخ نهًٕالغ راد انؼاللخ ثبالخزصبص.

طشائك انزمٛٛى
 .1انًُبلشخ.
 .2اعشاء االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔاالسجٕػٛخ ٔانفصهٛخ
ٔانُٓبئٛخ.
ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ط -1انزؼهٛى ػهٗ رشغٛم يكبئٍ االَزبط انًُط ٙانًخزهفخ ٔصٛبَزٓب.
ط -2انزؼهٛى ػهٗ رشغٛم انًكبئٍ انًجشيغخ انًخزهفخ ٔصٛبَزٓب.
ط -3انزؼهٛى ػهٗ صٛبَخ ٔاداسح انخطٕط االَزبعٛخ انًخزهفخ
ط -4انزؼهٛى ػهٗ انزؼبيم يغ انجشايظ انُٓذسٛخ انًخزهفخ راد انؼاللخ ثبالخزصبص.
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
.1
.2
.3
.4
.5

انًحبضشاد انُظشٚخ ٔانؼًم ف ٙانٕسش انًٛكبَٛكٛخ.
انًشبسكخ ف ٙانزذسٚت انصٛف ٙخالل انؼطهخ انصٛفٛخ.
رُفٛز انزًبسٔ ٍٚانًشبسٚغ ػًهٛب.
انًشبسكخ ف ٙانًؤرًشاد ٔانجحٕس انطالثٛخ.
انسفشاد انؼهًٛخ نهًٕالغ راد انؼاللخ ثبالخزصبص.

طشائك انزمٛٛى
الصفحت 2

 .1انًُبلشخ.
 .2اعشاء االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔاالسجٕػٛخ ٔانفصهٛخ
ٔانُٓبئٛخ.

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.)ٙ
د -1اسزخذاو يكبئٍ انزشغٛم انًخزهفخ ثكفبءح ػبنٛخ.
د-2انزؼبيم يغ يخزهف انزطجٛمبد انصُبػٛخ ٔانُٓذسٛخ ٔانؼًهٛخ راد انؼاللخ.
د -3رهجٛخ احزٛبعبد سٕق انؼًم ٔانؼًم ػهٗ رٕفٛشْب ٔادايزٓب ٔرطٕٚشْب.
د-4اػذاد انزصبيٛى ٔانًخططبد انًطهٕثخ نزصُٛغ يخزهف االعضاء انًٛكبَٛكٛخ.
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 .1انًحبضشاد انُظشٚخ .2 .اعشاء انزًبس ٍٚانؼًهٛخ .3 .اػذاد انذساسبد ٔانزمبسٚش ٔانجحٕس انطالثٛخ.
 .5رشغٛغ انًجبدساد انطالثٛخ انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ .6 .انسفشاد انؼهًٛخ.
 .4انًشبسٚغ انطالثٛخ .
طشائك انزمٛٛى
 .1اعشاء انًُبلشبد ٔاالخزجبساد انؼًهٛخ.
 .2اعشاء االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔاالسجٕػٛخ انزحشٚشٚخ ٔانشفٕٚخ ٔانفصهٛخ ٔانُٓبئٛخ.
 .11ثُٛخ انجشَبيظ.
المرحمة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة

اسم المقرر أو المساق
نظري

عممي

المرحمة االولى

عمميات تصنيع ()1

2

2

=

خواص مواد

2

ـــــ

=

المعامل ()1

ــــــ

8

=
=
=
=
=
=

الميكانيك اليندسي*

2

3

الرياضيات

2

ــــــ

تطبيقات الحاسوب()1

1

2

الرسم اليندسي

ـــــ

3

تكنولوجيا الكيرباء

1

2

حقوق اإلنسان

1

2

المرحمة الثانية

تقنية أجزاء المكائن *

3

ــــ

=

عمميات تصنيع )(2

2

2

=

المعادن

2

2

الصفحت 3

=

المعامل ()2

=

المشروع

ــــ

8
4

=

الرسم الصناعي*

ــــ

3

=

اإلدارة والسالمة المينية

2

ـــــ

=

تطبيقات الحاسوب()2

1

2

=
(*) تعني ان المادة تدرس بالمغة االنكميزية

.12انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ
ٚ -1مٕو انمسى ثزطٕٚش لذساد طهجزّ انشخصٛخ يٍ خالل البيخ انًسبثمبد انؼهًٛخ ٔانشٚبضٛخ ٔانفُٛخ ٔانشؼشٚخ ٔالبيخ
دٔساد انزمٕٚخ نهذسٔط ٔانًٕاد انؼهًٛخ ف ٙانمسى يٍ خالل لٛبو انزذسٚس ٍٛٛثٓزِ انذٔساد ٔرطٕٚش يٓبساد انطهجخ

انؼًهٛخ يٍ خالل دسط انًششٔع ٔانٕسشخ.
 -2اطالع انطهجخ ٔانًُزسج ٍٛػهٗ اخش انًسزغذاد

.13يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)
-1
-2
-3
-4
-5
-6

انخطظ انزطٕٚشٚخ نهمسى.
ثشَبيظ االػزًبد .ABET
سغجخ انطبنت.
يؼذل انطبنت.
َٕع انفشع انًزخشط يُّ انطبنت.
خطخ انمجٕل ف ٙانًؼٓذ ٔانمسى ٔيٍ خالل االَسٛبثٛخ انًمشح يٍ لجم دائشح انمجٕل انًشكض٘ ف ٙانٕصاسح.

.14أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ
 -1المناهج العلمية المقررة في اللجان القطاعية المتخصصة في هيئة التعليم التقني .
 -2التعديالت المقترحة من قبل تدريسيي القسم بنسبة التتجاوز  %20من المنهج المقرر وحسب
متطلبات سوق العمل والتطور العلمي في مختلف مجاالت العلم والصناعة الحديثة.
 -3برنامج االعتماد االكاديمي ABET

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهح
َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن
هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح

السنت  /الوستىي

رهز
الوقرر

اسن الوقرر

األهذاف الوعرفُت

أساسٍ
أم اختُارٌ
أ1

السنت االولً

عولُاث تصنُع ) (1اساسٍ

السنت الثانُت

اساسٍ

اخزاء هكائن

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهح

*
*

أ2
*
*

أ3
*
*

الصفحت 5

أ4
*
*

األهذاف الىخذانُت
والقُوُت

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج 4د1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

د2
*
*

د3
*
*

د4
*
*

نوىرج وصف الوقرر
وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

جامعة الفرات االوسط التقنية

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

المعهد التقني النجف -قسم الميكانيك

 .3اسى  /سيض انًمشس

عمميات تصنيع )(1

 .4أشكبل انحضٕس انًزبحخ

نظري – تطبيقي

 .5انفصم  /انسُخ

سنوي

 .6ػذد انسبػبد انذساسٛخ (انكه)ٙ

 120ساعة

 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف

/12شجبط 2017/

 .8أْذاف انًمشس
 -1القدرة عمى استخدام أدوات القياس المختمفة .
 -2إعداد نماذج السباكـة .

 -3االشراف عمى إجراء عمميات المقالبة والتفتيش عن عيوب المسبوكات وفحصها والتعامل مع أفران صهر المعادن.
 -4االشراف عمى عمميات المحام وفحص الممحومات والتفتيش عن عيوبها .
 -5االشراف عمى عمميات الحدادة .

.11

يخشعبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى

الصفحت 6

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1انزضٔد ثبنًؼهٕيبد ٔانًؼبسف انُظشٚخ ػٍ انًٕاضٛغ راد انؼاللخ.
أ -2اػذاد انطبنت نٛكٌٕ لبدسا ػهٗ يٕاصهخ دساسزّ انٗ يسزٕٚبد اػهٗ.
أ -3انمذسح ػهٗ لشاءح ٔاَشبء انزصبيٛى ٔانًخططبد انُٓذسٛخ ٔاػذاد انجحٕس راد انؼاللخ.
أ -4انمذسح ػهٗ اػذاد دساسبد ف ٙيغبالد االداسح انصُبػٛخ ٔرطٕٚش اداسح انًشبسٚغ.
أ -5انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ انجشايظ انُٓذسٛخ انحذٚضخ راد انؼاللخ ف ٙانزصًٛى ٔاالداسح.
أ -6اعشاء انحسبثبد انُظشٚخ انًخزهفخ ف ٙانًغبالد راد االخزصبص.
ة  -األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس.
ة  - 1انمذسح ػهٗ اداسح انًصبَغ ٔانخطٕط االَزبعٛخ ٔصٛبَزٓب.
ة  - 2انمذسح ػهٗ رشغٛم ٔصٛبَخ يخزهف يكبئٍ لطغ ٔرشغٛم انًؼبدٌ ٔرشكٛهٓب.
ة  - 3انمذسح ػهٗ اػبدح ربْٛم ٔرحٕٚش انخطٕط االَزبعٛخ ٔيؼذارٓب ثًب ٚضًٍ رطٕٚش االداء ٔانًسبًْخ
ف ٙإػذاد ثطبلبد انزشغٛم سٕاء ثبنُسجخ نهٕسش أ انًكبئٍ ٔحست ػُبصش انزشغٛم.
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
.1
.2
.3
.4
.5

انؼًم ف ٙانٕسش انًٛكبَٛكٛخ.
انًشبسكخ ف ٙانزذسٚت انصٛف ٙخالل انؼطهخ انصٛفٛخ.
رُفٛز انزًبسٔ ٍٚانًشبسٚغ ػًهٛب.
انًشبسكخ ف ٙانًؤرًشاد ٔانجحٕس ٔاػذاد انزمبسٚش ٔانذساسبد انطالثٛخ.
انسفشاد انؼهًٛخ نهًٕالغ راد انؼاللخ ثبالخزصبص.

طشائك انزمٛٛى
 .1اعشاء انًُبلشخ.
 .2اعشاء االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔاالسجٕػٛخ انزحشٚشٚخ
ٔانشفٓٛخ ٔانفصهٛخ ٔانُٓبئٛخ.

ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ط -1انزؼهٛى ػهٗ رشغٛم يكبئٍ االَزبط انًُط ٙانًخزهفخ ٔصٛبَزٓب.
ط -2انزؼهٛى ػهٗ رشغٛم انًكبئٍ انًجشيغخ انًخزهفخ ٔصٛبَزٓب.
ط -3انزؼهٛى ػهٗ صٛبَخ ٔاداسح انخطٕط االَزبعٛخ انًخزهفخ
ط -4انزؼهٛى ػهٗ انزؼبيم يغ انجشايظ انُٓذسٛخ انًخزهفخ راد انؼاللخ ثبالخزصبص.
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
.1
.2
.3
.4
.5

انًحبضشاد انُظشٚخ ٔانؼًم ف ٙانٕسش انًٛكبَٛكٛخ.
انًشبسكخ ف ٙانزذسٚت انصٛف ٙخالل انؼطهخ انصٛفٛخ.
رُفٛز انزًبسٔ ٍٚانًشبسٚغ ػًهٛب.
انًشبسكخ ف ٙانًؤرًشاد ٔانجحٕس ٔاػذاد انزمبسٚش ٔانذساسبد انطالثٛخ.
انسفشاد انؼهًٛخ نهًٕالغ راد انؼاللخ ثبالخزصبص.
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طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 .6انًحبضشاد انُظشٚخ ٔانؼًم ف ٙانٕسش انًٛكبَٛكٛخ.
 .7انًشبسكخ ف ٙانزذسٚت انصٛف ٙخالل انؼطهخ انصٛفٛخ.
 .8رُفٛز انزًبسٔ ٍٚانًشبسٚغ ػًهٛب.
 .9انًشبسكخ ف ٙانًؤرًشاد ٔانجحٕس انطالثٛخ.
 .10انسفشاد انؼهًٛخ نهًٕالغ راد انؼاللخ ثبالخزصبص.
د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.)ٙ
د -1اسزخذاو يكبئٍ انزشغٛم انًخزهفخ ثكفبءح ػبنٛخ.
د-2انزؼبيم يغ يخزهف انزطجٛمبد انصُبػٛخ ٔانُٓذسٛخ ٔانؼًهٛخ راد انؼاللخ.
د -3رهجٛخ احزٛبعبد سٕق انؼًم ٔانؼًم ػهٗ رٕفٛشْب ٔادايزٓب ٔرطٕٚشْب.
د-4اػذاد انزصبيٛى ٔانًخططبد انًطهٕثخ نزصُٛغ يخزهف االعضاء انًٛكبَٛكٛخ.
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.11

ثُٛخ انًمشس

األسجٕع

انسبػبد

االٔل

4

انضبَٙ

4

الثالث

4

الرابع

4

الخامس

4

السادس

4

السابع

4

يخشعبد انزؼهى
انًطهٕثخ

اسم الوحدة  /أو

طريقة التعميم

طريقة التقييم

ان يتعرف الطالب عمى

تعريف القياس ووحدات

محاضرة +

مناقشة

القياس ،الخطأ وأسبابو،

طرق قياس األبعاد

الرئيسية أجيزة القياس

البسيطة الناقمة.

ان يتعرف الطالب عمى

قدمات القياس(الفرنيات)

الموضوع

كيفية القياس ووحدات
طرق قياس األبعاد

القياس ،الخطأ وأسبابو،

أجزائيا ،استخداماتيا ،

وتحريري

الرئيسية أجيزة القياس

البسيطة الناقمة.

قدمات القياس (الفرنيات)

ورشة تطبيقية

أجزائيا ،استخداماتيا ،
أنواعيا .

+امتحان شفيي

محاضرة +

ورشة تطبيقية

مناقشة

+امتحان شفيي
وتحريري

أنواعيا .
ان يتعرف الطالب عمى
الميكرومترات،

الميكرومترات  ،أنواعيا ،

أنواعيا،استخداماتيا،

استخداماتيا  ،طريقة

طريقة استعماليا ويحسن

استعماليا .

استخداميا

ان يطمع الطالب عمى

قوالب القياس

قوالب القياس

واستخداماتيا  ،أنواعيا ،
طريقة استعماليا .

ان يطمع الطالب عمى

قياس الزوايا واألشكال
الجانبية ،أدوات قياس
الزوايا  ،قدود القياس

واستخداماتيا  ،أنواعيا ،

محاضرة +

ورشة تطبيقية

الجانبية ،أدوات قياس
الزوايا  ،قدود القياس

+امتحان شفيي
وتحريري

محاضرة +

مناقشة

ورشة تطبيقية

+امتحان شفيي

طريقة استعماليا .

قياس الزوايا واألشكال

مناقشة

محاضرة +

ورشة تطبيقية

(الضبعات ) أنواعيا.

وتحريري
مناقشة

+امتحان شفيي
وتحريري

(الضبعات) أنواعيا.
ان يطمع الطالب عمى

طريقة قياس عناصر

الموالب  ،األقطار

الخارجية والداخمية

طريقة قياس عناصر
الخارجية والداخمية

الموالب  ،األقطار

ورشة تطبيقية

وقياس الخطوة وقطر
ان يطمع الطالب عمى

أجيزة المقارنة

الخطوة .

استخداماتيا  ،أنواعيا ،
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+امتحان شفيي
وتحريري

وقياس الخطوة وقطر
الخطوة .

أجيزة المقارنة

محاضرة +

مناقشة

محاضرة +

ورشة تطبيقية

مناقشة

+امتحان شفيي

استخداماتيا  ،أنواعيا ،

الميكانيكي  ،االلكتروني.
ان يطمع الطالب عمى

الجياز الضوئي ،بعض

الثامن

4

التاسع

4

العاشر

4

طرق القياس الحديثة (
أجيزة القياس بالتردد

الميكانيكي  ،االلكتروني.

طرق القياس الحديثة (
أجيزة القياس بالتردد
الرقمية) .

الرقمية) .

ان يطمع الطالب عمى
األخشاب المستعممة في
صناعتيا ،الشروط

=

األخشاب المستعممة في
صناعتيا ،الشروط
الواجب توفرىا في

الواجب توفرىا في

النموذج.

النموذج.
ان يطمع الطالب عمى

األدوات واألجيزة

المستخدمة في صناعة

النموذج وقوالب االكوار

األدوات واألجيزة

المستخدمة في صناعة

النموذج وقوالب االكوار
وطريقة تصميم نموذج
ان يطمع الطالب عمى

السباكة  ،نبذة تاريخية ،

السباكة  ،نبذة تاريخية ،
( سباكة الصبات،

السباكة الرممية ،السباكة

=

=

( سباكة الصبات،

السباكة الرممية ،السباكة

بالقوالب المعدنية ،طرق

أخرى لمسباكة ) مزايا

عممية السباكة .

بالقوالب المعدنية ،طرق

=

بسيط .

الطرق الرئيسية لمسباكة

الطرق الرئيسية لمسباكة

=

وطريقة تصميم نموذج

بسيط .

عشر

=

النماذج  ،أنواعيا ،

النماذج  ،أنواعيا ،

الحادي

=

الجياز الضوئي ،بعض

=

الصوتي ،الضوئية

الصوتي ،الضوئية

4

وتحريري

أخرى لمسباكة ) مزايا

عممية السباكة .
ان يطمع الطالب عمى

السباكة الرممية ،رمال

الثاني عشر

السباكة ،مواصفاتيا،

4

مكوناتيا ،رمل السباكة
واألجيزة المستخدمة

واإلضافات عمى رمل

السباكة الرممية ،رمال
السباكة ،مواصفاتيا،

مكوناتيا ،رمل السباكة
واألجيزة المستخدمة

واإلضافات عمى رمل
السباكة .

السباكة .
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=

=

ان يطمع الطالب عمى

المقالبة واألدوات

المستخدمة في تجييز

القوالب الرممية ،عممية

القوالب الرممية ،عممية

مقالبة نموذج بسيط واخر

المقالبة واألدوات

الثالث عشر

4

الرابع عشر

4

مقالبة نموذج بسيط واخر

المستخدمة في تجييز

=

=

معقد.

معقد .وتنفيذىا بصورة
صحيحة

ان يتعرف الطالب ويجيد

القوالب الطفمية ،القوالب

الطفمية ،القوالب

أنواعيا ،رمل المباب

استعمال القوالب

السمنتية ،المباب،

=

=

السمنتية ،المباب،

ونسب خمطو والمواد

المضافة اليو ،مراحل

أنواعيا ،رمل المباب

عمميا (خمط الرمل

ونسب خمطو والمواد

المضافة اليو ،مراحل

وتجييزه ،عمل الكور،

عمميا (خمط الرمل

تجفيفو) فائدة عممية

وتجييزه ،عمل الكور،
تجفيفو) فائدة عممية

التجفيف وطرق تجفيف

التجفيف وطرق تجفيف
الكور ومعداتو.

الكور ومعداتو.
ان يتعرف الطالب عمى

الخامس
عشر

ويجيد السباكة بالشمع

4

المفقود  ،السباكة

السباكة بالشمع المفقود = ،

=

السباكة المستمرة ،
السباكة القشرية .

المستمرة  ،السباكة
القشرية .

السادس
عشر

ان يتعرف الطالب عمى

4

ويجيد السباكة بالقوالب

السباكة بالقوالب المعدنية
 ،أنواعيا .

المعدنية  ،أنواعيا .

ان يتعرف الطالب عمى

السابع عشر

4

الثامن عشر

4

ويجيد السباكة بالطرد

السباكة بالطرد المركزي = ،

ويجيد صير المعادن

وأسسيا ،أنواع أفران

الصير  ،فرن الدست،

=

أنواعيا .

المركزي  ،أنواعيا .

ان يتعرف الطالب عمى

=

=

=
صير المعادن وأسسيا،

أنواع أفران الصير  ،فرن
الدست ،فرن البوادق .

فرن البوادق .
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=

ان يتعرف الطالب عمى
ويجيد استخدام األفران

=
األفران الكيربائية ،الفرن

الكيربائية ،الفرن العاكس العاكس  ،الفرن الدوار ،

التاسع عشر

 ،الفرن الدوار  ،صب
المسبوكات ،معداتيا
وأسسيا.

ان يتعرف الطالب عمى

العشرون

=

ويجيد تنظيف

4

المسبوكات ،عيوب

صب المسبوكات ،معداتيا

وأسسيا.

تنظيف المسبوكات،

عيوب المسبوكات ،فحص
المسبوكات .

المسبوكات ،فحص

=

=

المسبوكات .
ان يتعرف الطالب عمى

ويجيد استخدام المحام،

الحادي
والعشرون

أسس لحام المعادن،

4

الطرق الرئيسية لمحام
(لحام الضغط ،لحام

الثاني
والعشرون

المعادن ،الطرق الرئيسية

لمحام (لحام الضغط ،لحام
الصير ،لحام التبريس

الصير ،لحام التبريس

ولحام الكاوية) ،انواع

ولحام الكاوية) ،انواع

وصالت المحام .

وصالت المحام .

ان يتعرف الطالب عمى

لحام الضغط عمى

ويجيد لحام الضغط عمى

الساخن ( لحام المقاومة

الساخن ( لحام المقاومة

4

المحام ،أسس لحام

الكيربائية ،لحام النقطة،

لحام

الخط،

المحام

الكيربائية ،لحام النقطة،
لحام الخط ،المحام
عمى البارد .

عمى البارد .

الثالث

ويجيد لحام الصير،

والعشرون
4

لحام الصير ،المحام
الغازي ،لحام االوكسي –

المحام الغازي ،لحام

االوكسي – ىيدروجين،

لحام االوكسي– استيمين،

ىيدروجين ،لحام

=

=

االوكسي– استيمين ،أنواع

أنواع الميب.

الميب.

ان يتعــــرف الطالــــب عمــــى المحام اليميني والمحام

الرابع
والعشرون

=

=

الوميضي) لحام الضغط

الوميضي) لحام الضغط
ان يتعرف الطالب عمى

=

=

4

ويجيــــد المحــــام اليمينــــي اليساري ،القطع باألوكسي
والمحـــام اليســـاري ،القطـــع استيمين ،لحام الضغط
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=

=

باألوكســــــــــي اســــــــــتيمين ،باستخدام

المتفجرات،

لحــــام الضــــغط باســــتخدام لحام الضغط باستخدام
المتفجــــــــــــــرات ،لحــــــــــــــام الموجات فوق الصوتية.

الضـــــــــــــغط باســـــــــــــتخدام
الموجــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــوق

الصوتية.

ان يتعــــرف الطالــــب عمــــى لحـــام القـــوس الكيربـــائي،

الخامس

ويجيــــــد اســــــتخدام لحــــــام تيـــــــار المحـــــــام ،طريقـــــــة

والعشرون

القـــوس الكيربـــائي ،تيـــار القطبية المباشرة والقطبيـة
المحــــام ،طريقــــة القطبيــــة المعكوســــــــــــــة ،أنــــــــــــــواع

4

المباشـــــــــــــرة والقطبيـــــــــــــة األقطــاب ،تغميــف األقطــاب
المعكوســــــــــــــة ،أنــــــــــــــواع المعدنيـــة وأنواعـــو ،حركـــة

=

=

األقطــاب ،تغميــف األقطــاب االلكتـــــرود ،طـــــرق عـــــزل

المعدنيـــة وأنواعـــو ،حركـــة األقطاب ومنطقة المحام ،
االلكتـــــرود ،طـــــرق عـــــزل
األقطاب ومنطقة المحام ،

ان يتعــــرف الطالــــب عمــــى لحــــام القــــوس الكيربــــائي

السادس

ويجيـــــــد اســـــــخدام لحـــــــام باســتخدام الغــازات الواقيــة

والعشرون

القـــــــــــــوس الكيربـــــــــــــائي ( المحــــــــام بغــــــــاز ثــــــــاني

4

باســتخدام الغــازات الواقيــة اوكســـيد الكربـــون ،المحـــام
( المحــــــــام بغــــــــاز ثــــــــاني بـــــاالركون ،لحـــــام التيـــــك

=

=

اوكســـيد الكربـــون ،المحـــام ولحام الميك )

بـــــاالركون ،لحـــــام التيـــــك
ولحام الميك )

ان يتعــــرف الطالــــب عمــــى لحــــام القــــوس الكيربــــائي

السابع

ويجيـــــد اســـــتخدام لحـــــام بالييدروجين الـذري ،لحـام

والعشرون
4

القـــــــــــــوس الكيربـــــــــــــائي القــــوس المغمــــور ،لحــــام

بالييدروجين الـذري ،لحـام الصير بالثرميت

=

=

القــــوس المغمــــور ،لحــــام

الصير بالثرميت

ان يتعــــرف الطالــــب عمــــى

الثامن
والعشرون

ويجيــــد اســــتخدام بعــــض

4

األنواع الحديثة من المحام

(المحــــــام بأشــــــعة ليــــــزر،
المحـــــــــــــــــــام بحزمـــــــــــــــــــة

بعض األنواع الحديثة من
المحام (المحام بأشعة

ليزر ،المحام بحزمة
االلكترونات ).
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=

=

االلكترونات).

التاسع
والعشرون

4

الثالثون

4

ان يتعرف الطالب عمى

عيوب المحام  ،اختبارات

ويجيد استخدام عيوب

المحام.

المحام  ،اختبارات المحام.

=

=

ان يتعــــرف الطالــــب عمــــى البالستك  ،أنواعـو ،طـرق
البالستك  ،أنواعـو ،طـرق تصـــنيع منتجاتـــو ،الـــنف ،

تصـــنيع منتجاتـــو ،الـــنف  ،الحقـــــن ،التشـــــكيل عمـــــى

=

=

الحقـــــن ،التشـــــكيل عمـــــى الساخن.

الساخن.

.12

انجُٛخ انزحزٛخ

1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

مدخل في ىندسة اإلنتاج

2ـ انًشاعغ انشئٛسٛخ (انًصبدس)

مبادئ صب المعادن

تأليف – حسن حسين فيمي  ،جالل شوقي ()1611
ترجمة – د .صالح الدين محمد الميني

طرق تشكيل المعادن

تأليف – د .أنور عبد الواحد (. )1613

طرق التصنيع

تأليف – د .عارف ابو صفية  ،د .عبد الرزاق إسماعيل خضر

إشعال المعادن – األسس التكنولوجية

تأليف – عبد المنعم عاكف (.)1611

مبادئ عمميات التفريز

تأليف – افروتين  ،ترجمة – محمد عبد الحميد الرفاعي.

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًغالد انؼهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,
ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ
....

.13

خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ

-1اضبفخ االفالو انزؼهًٛٛخ راد انؼاللخ ثبنًٕاضٛغ انًمشح يٍ يٕلغ انٕٛرٕٛة ثٕالغ فهًب ٔاحب يذح الرضٚذ ػٍ
 15دلٛمخ نضٚبدح اطالع انطبنت ػهٗ رطٕساد ػًهٛبد انزصُٛؼٕكؼُصش رشٕٚمٛهًزبثؼخ انًبدح ٔنزغٛٛش اسبنٛت
انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔرشغٛغ انطبنت ٔدفؼّ ثبرغبِ انجحش انخبسعٔ ٙف ٙيٕالغ االَزشَذ انؼهًٛخ.
 -2انزطشق انٗ ػًهٛبد انزصُٛغ انالرمهٛذٚخ.

الصفحت 14

الصفحت 15

