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 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس وهاديًا وبشريًا، 

نبينا ومعلمنا فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور العلم واهلداية،  ؛بإذنه وسراجًا منريًاوداعيًا إىل اهلل 

 مد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:حموقدوتنا األول 

التقنية  تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل الوظائف

والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل السعودي، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن 

اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا على اهلل ثم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم 

  يف دفع عجلة التقدم التنموي، لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.واإلميان من أجل االستمرار قدمًا

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج التدريبية، وفق  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

، وقد متثلت هذه اخلطوة يف املتطلباتتلك أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنية ومن بعده مشروع املؤهالت املهنية الوطنية، والذي ميثل كل منهما يف زمنه، 

الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد املعايري وكذلك املؤهالت الحقًا يف بنائها على تشكيل جلان 

ة متثل سوق العمل واملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي ختصصي

تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة متكاملة لربنامج تدرييب أكثر التصاقاً بسوق العمل، 

 وأكثر واقعية يف حتقيق متطلباته األساسية.

" ملتدربي كليات التقنية التقنية امليكانيكيةيف قسم  اإلنتاج امليكانيكيتناول هذه اخلطة التدريبية "خطة وت

على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات الالزمة هلذا التخصص 

 الربنامج. لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا

وهي تضع بني يديك هذه اخلطة التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل أن تسهم بشكل مباشر  اإلدارة العامة للمناهجو

 يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط خاٍل من التعقيد. 

 مسيع جميب الدعاء.واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها واملستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛ إنه 

 

 اإلدارة العامة للمناهج
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 الفهرس  

 الصفحة املوضوع م

 2 مقدمة. 1

 3 الفهرس. 2

 5 وصف الربنامج. 3

 .وصف الربنامج 

 .اهلدف العام للربنامج 

 األهداف التفصيلية للربنامج. 

 6 .توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية 4

 9 املختصر للمقررات التدريبية التخصصية.غالف الوصف  5

 10 الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية. 6

 14 امليكانيكي االنتاج غالف الوصف التفصيلي للمقررات التخصصية لتخصص 7

9  15 رسم هندسي 

10  19 ورشة تأسيسية 

11  24 قياسات 

12  31 سالمة صناعية 

24   36 االسطوانيتقنية اخلراطة واجللخ 

25  42 السطحي تقنية التفريز واجللخ 

26  47 الرسم الفين 

28  54 علم املواد 

29   الرسم مبساعدة احلاسبCAD 59 

30  65 اختبار املواد 

31   التحكم الرقمي باحلاسبCNC 71 

32  77 تقنية اللحام 

33  83 اساسيات التحكم النيوماتي واهليدروليكي 

34   التصميم والتصنيع باحلاسبCAD/CAM 88 

35  93 تقنية التشكيل 

36  105 نظم التصنيع 

37  109 ضبط اجلودة 

 115 غالف مالحق اخلطة التدريبية. 38

 116 ملحق جتهيزات الورش واملعامل واملختربات والطاقة البشرية. 39

40  .116 بيان باملعامل والورش واملختربات 



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  4

 

41   118 اإلنتاج امليكانيكيجتهيز معمل/ورشة/خمترب 

 122 ملحق حول أدوات التقييم املقرتحة. 42

 125 املراجع. 43
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 صف الربنامج: و

ُُُُمم دبلوم  سُُُُُُوق العمل ا لية   مبا يتوافق مع احتياجات التقنية امليكانيكيةيف قسُُُُُُم امليكانيكي االنتاج صُُُ

، مدة كل فصل  نصفية فصول تدريبية   مخسة يف الكليات التقنية، يف ى هذا التخصص  التدريبب عل يتمو للتخصص،  

سوق    ساعة تدريب عملي يف  (490إىل ) ( ساعة تدريب، إضافة  1632   ) مبجموع عشر أسبوعًا تدريبيًا،  مثانية تدرييب 

 ( ساعة معتمدة.   2122العمل، مبا يعادل )

ُُية يف:  على املها  ويتم التدريب يف هذا الربنامج ُُصُُُُُ ُُمرات التخصُُُُُ  ،اللحام، .اجللخ، التفريز، .اخلراطة، الرسُُُُُ

إضُُُُُافة اىل مهارات عامة يف الثقافة اإلسُُُُُالمية، واللغة العربية، واللغة اإل ليزية،   التشُُُُُكيل، التصُُُُُنيع و التجكم 

ُُيات، وتطبيقات احلاسُُُُُُُُب ا لي، والتعرف على عامل األعمال ُُلو  و أو )مقرري التوجيه املهين والتميز والرياضُُُُُُ السُُُُُُ

 .(الوظيفي ومهارات اإلتصال

ُُهادة اجلامعية املتوسُُُُطة يف  من اخلريجومينح  ُُم التقنية اإلنتاج ختصُُُُص هذا الربنامج الشُُ امليكانيكي من قسُُ

ا الت )آالت وانظمة  ليشُُُُُُغوتومن املتوقع أن يعمل يف اجملاالت املرتبطة بالصُُُُُُناعة واخلدمات املسُُُُُُاندة امليكانيكية 

 .ومشرف إنتاج ومراقب للجودة وأعمال الصيانة وتصنيع قطع الغيار التحكم يف اإلنتاج(

 اهلدف العام للربنامج:

امليكانيكي  نتاجاإل يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسة العمل يف جمال  

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت سماخلاوحيصل على املستوى 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يتبع إجراءات السالمة الصحيح يف جمال العمل. 

 ز مكان العملهجي. 

 يقوم بعملية اإلنتاج داخل الورش واملصانع. 

 يفحص جودة املنتج. 

  التخصصيعد التقارير يف جمال. 

 يقوم بالصيانة الدورية للمعدات وا الت. 

 يشار  يف تطوير أساليب العمل.. 

 .خيطط لعملية التدريب 

 يطور خرباته الفنية والعملية. 
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 The Study Plans Distributed on semesters الفصلية )النصفية( توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
st

 s
em

es
te

r 

No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ENGL 101 English Language -1  ENG 8101 3 3 0 1 4 101 1  لا 101 (1لغة إ ليزية )   ل 

2 MATH 121 Mathematics  MAT 8121 3 3 0 1 4 121 2 رياض 121 الرياضيات  ريض 

3 PHYS 101 Physics  PHY 8101 3 2 2 1 5 101  3 فيزي  101 الفيزياء  فيز 

4 VOCA 101 
Vocational Guidance & 

Excellence 
 VOC 107 2 2 0 0 2 101 4 مهين 101 التوجيه املهين والتميز  مهن 

5 ARAB 101 Technical Writing  ARB 101 2 2 0 0 2 101 5 عربي 101 الكتابة الفنية  عرب 

6 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 101 6 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

7 MMEC 101 Preparatory Workshop  MEC 162 2 0 4 0 4 162 7 منتج 101 ورشة تاسيسية  ميك 

Total Number of Units 17 12 10 3 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

2
n
d

 s
em

es
te

r 

No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ENGL 102 English Language -2 ENGL 101 ENG 8102 3 3 0 1 4 102 1  لا 102 (2لغة إ ليزية )  لا 101  ل 

2 MMEC 131 Engineering Drawing  MEC 111 2 0 4 0 4 111 2 منتج 131 الرسم اهلندسي  ميك 

3 MMEC 141 Measurements  MEC 163 3 2 2 0 4 163 3 منتج 141 قياسات  ميك 

4 MMEC 121 
Fundamentals of Pneumatic 

and Hydraulic Control 
PHYS 101 MEC 9261 3 2 2 0 4 9261 فيزي  101 ميك 

اساسيات التحكم النيوماتي 

 واهليدروليكي
 4 منتج 121

5 MMEC 145 Materials Science  MEC 174 3 2 2 0 4 174 5 منتج 145 علم املواد  ميك 

6 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL 101 
ISL 102 2 2 0 0 2 

 سلم 101

 سلم 102
 6 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

7 MMEC 251 
Turning Technology and 

Cylindrical Grinding 
MMEC 101 MEC 170 3 1 4 0 5 170 7 منتج 251 تقنية اخلراطة واجللخ االسطواني منتج 101 ميك 

Total Number of Units 19 12 14 1 27 اجملموع 
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3
rd

 s
em

es
te

r 

No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ENGL 103 English Language -3 ENGL 102 ENG 8103 3 3 0 1 4 103 1  لا 103 (3لغة إ ليزية )  لا 102  ل 

2 MMEC 232 Technical Drawing MMEC 131 MEC 173 2 0 4 0 4 173 2 منتج 232 رسم فين منتج 131 ميك 

3 MMEC 246 Materials Testing MMEC 145 MEC 252 3 2 2 0 4 252 3 منتج 246 اختبار مواد منتج 145 ميك 

4 MMEC 233 
CAD: Computer Aided 

Drawing 
MMEC 131 MEC 9251 2 0 4 0 4 9251 الرسم مبساعدة احلاسب  منتج 131 ميكCAD 233 4 منتج 

5 MMEC 252 
Milling Technology and 

Surface Grinding 
MMEC 101 MEC 9172 3 1 4 0 5 9172 5 منتج 252 تقنية التفريز واجللخ السطحي منتج 101 ميك 

6 MMEC 111 Industrial Safety  MEC 171 2 2 0 0 2 171 6 منتج 111 سالمة صناعية  ميك 

7 LEAS 101 Learning Skills   2 2 0 0 2   7 ماهر 101 مهارات التعلم 

Total Number of Units 17 10 14 1 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

 

 

4
th

 s
em

es
te

r 

No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ETHS 101 
Professional Ethics & 

Comm. Skills 
VOCA 101 ETH 101 2 2 0 0 2 101  1 سلكا 101 السلو  الوظيفي ومهارات االتصال مهين 101 سلك 

2 MMEC 271 Welding Technology MMEC 101 MEC 9254 4 2 4 0 6 9254 2 منتج 271 تقنية حلام منتج 101 ميك 

3 MMEC 234 
CAD: Computer Aided 

Drawing 
MMEC 233 MEC 9262 1 0 2 1 3 9262 منتج 233 ميك 

التصميم والتصنيع باحلاسب 

CAD/CAM 
 3 منتج 234

4 MMEC 235 
CNC: Computer 

Numerical Control 
MMEC 251 

MMEC 252 
MEC 9253 2 0 4 0 4 9253 ميك 

 منتج 251

 منتج 252
 4 منتج CNC 235حتكم رقمي باحلاسب 

5 MMEC 272 Forming Technology MMEC 101 MEC 9263 4 2 4 0 6 9263 5 منتج 272 تقنية تشكيل منتج 101 ميك 

6 MMEC 281 Quality Control  MEC 9266 2 2 0 0 2 9266 6 منتج 281 ضبط اجلودة  ميك 

7 MMEC 261 Manufacturing Systems  MEC 9265 2 2 0 0 2 9265 7 منتج 261 نظم تصنيع  ميك 

Total Number of Units 17 10 14 1 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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5
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر

س
ام

خل
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 و.م

CRH 

1 MMEC 299 Co-operative Training 4 منتج 299 التدريب التعاوني 

Total Number of Units 4 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
      

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
74 44 52 6 102 

Total of training Hours (16×102)+ Cooperative training Hours (490) 2122  490+ التدريب التعاوني   1632=  102×  16اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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ملقررات التخصص املختصرالوصف   
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 2 الساعات املعتمدة منتج 131 الرمز الرسم اهلندسي اسم املقرر

مدخل موجه للمبتدئني يف الرسم اهلندسي  من استخدام الرسم اهلندسي كلغة إلنشاء وقراءة الرسومات  الوصف:

اهلندسية وتوظيفها بالشكل الصحيح.  املواضيع الرئيسية تشمل التعرف علي أدوات الرسم اهلندسي 

يد مراكز االقواس والتدريب علي استخدامها، والتدريب علي اجراء العمليات اهلندسية يف الرسم مثل حتد

ورسم املضلعات املنتظمة والقطاعات املخروطية، وكذلك التدريب علي رسم خطوط ورموز االبعاد 

واستنباط ورسم املساقط ورسم القطاعات الكاملة والنصفية واملوضعية واملدارة،  ورسم اجملسمات 

 باالسقاط االكزومنرتي واملتقايس واملائل واملنظوري.    

 2 الساعات املعتمدة منتج 101 الرمز سيسيةأورشة ت اسم املقرر

فنيًا ألهم املهارات األساسية يف جمال التخصص  املتدربعبارة عن تدريب عملي يؤسس فيه هذا املقرر  الوصف:

يهدف إىل و  حيث يهيأ لقياس األبعاد ونقلها إىل قطعة العمل وكذلك لعمليات القطع اليدوي وا لي .

املهارات الفنية التأسيسية يف جماالت قياس األبعاد وعمليات القطع اليدوي وا لي واليت  املتدرباكتساب 

استخدام ادوات حيث يتدرب على كيفية  تعترب أساسًا للدخول يف دراسة العمليات اإلنتاجية املختلفة

يات التالية )القطع االستخدام الصحيح للعدد اليدوية وتنفيذ العملوعلى   القياس وتنفيذ عملية القياس بدقة

األملام بقواعد السالمة وا مان عند وكذلك  قطع اللوالب -الربادة –النشر اليدوي  –اليدوي باألجنات 

 الفرايز ( –املخارط  -التعامل مع ا ت التشغيل )املثاقب

 3 الساعات املعتمدة منتج 141 الرمز قياسات اسم املقرر

 إمتدادًا ملا تعلمه املتدرب يف القياسات البسيطة يف الورش التأسيسية.يعترب حمتوي هذا املقرر  الوصف:

لوحدات القياس، وكذلك لنظم العاملية تعرف علي أهمية تقنية القياسات وتطورها التارخيي واال تضمنيو

ئل التدريب النظري والعملي الالزم الكساب املتدرب املعرفة واملهارة العملية حول املفاهيم والطرق والوسا

والشكل  ،وخشونة األسطحوالتفاوتات واالزواجات،  ،والزوايا ،األطوال املستخدمة يف قياس كل من: 

والوضع، و درجات احلرارة، والضغط، والتدفق، والقياسات الكهربائية األساسية )اجلهد، املقاومة، 

 وشدة التيار(، وأخطاء القياس.

 2 الساعات املعتمدة منتج 111 الرمز صناعيةسالمة  اسم املقرر

حيتوي هذا املقرر على األخطار ا تملة يف املصانع و الورش و قواعد السالمة يف الورش واملختربات  الوصف:

ووصف مناخ العمل واألمان يف جمال  املالبس واملعدات الواقية وطرق استخدامها،واملنشآت الصناعية مثل 

نقل املواد و أخطار الكهرباء و كيفية الوقاية منها، وكذلك تناول املواد الكيمائية وإجراءات الوقاية من 

  .واحلرائق، وأيضا خماطر أعمال تشغيل املعادن ووسائل الوقاية منها تاالنفجارا
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 3 الساعات املعتمدة منتج 251 الرمز تقنية اخلراطة واجللخ االسطواني اسم املقرر

يتضمن معلومات نظرية وتطبيق عملي مكثف  يف الورشة لتزويد املتدرب باملعارف واملهارات  هذا املقرر الوصف:

الالزمة لتشغيل ماكينات اخلراطة واستخدامها يف اجراء عمليات اخلراطة املختلفة. ويتمكن املتدرب من 

اضافة اىل معرفة كيفية  انتاج انواع خمتلفة من القطع باخلراطة، خالله من تنفيذ متارين تتضمن

استخدام مكائن اجللخ االسطواني و كيفية تثبيت أداة القطع وطرق السالمة يف التعامل مع هذه االنواع 

من املاكينات. وأيضا اكساب املتدرب القدرة على حتديد أداة القطع املناسبة وحتديد ظروف التشغيل 

 ة والتغذية( املناسبة وعلي حتقيق اطول عمر الداة القطع واقل زمن لإلنتاج،  وكذلك اكسابه)مثل السرع

يتمكن من اختيار الطريقة الصحيحة حبيث القطع  ا تمع املناسب للتعامل  الالزمة املهارة التطبيقية

 . واالقتصادية لإلنتاج

 3 الساعات املعتمدة منتج 252 الرمز تقنية التفريز واجللخ السطحي اسم املقرر

يتضمن معلومات نظرية وتطبيق عملي مكثف  يف الورشة لتزويد املتدرب باملعارف  هذا املقرر الوصف:

واملهارات الالزمة لتشغيل ماكينات التفريز واستخدامها يف اجراء عمليات التفريز املختلفة. ويتمكن 

اضافة اىل التدريب علي استخدام مكائن اجللخ  املتدرب من انتاج انواع خمتلفة من القطع بالتفريز، 

السطحي وكيفية تثبيت أداة القطع وطرق السالمة يف التعامل مع هذه االنواع من املكائن. وكذلك 

يكتسب املتدرب القدرة على حتديد أداة القطع املناسبة وحتديد ظروف التشغيل املناسبة مثل السرعة 

 الالزمة املهارة التطبيقية اة واقل زمن لإلنتاج، كما يكتسبوالتغذية وكيفية حتقيق اطول عمر لالد

 .القطع ليتمكن من اختيار الطريقة الصحيحة واالقتصادية لإلنتاج ا تمع املناسب للتعامل 

 2 الساعات املعتمدة منتج 232 الرمز فينرسم  اسم املقرر

هذا املقرر يتطلب املام باملبادئ واملهارات األساسية يف الرسم اهلندسي، وهو مصمم لتزويد املتدرب   الوصف:

باملعارف واملهارات الالزمة لتمكينه من تنفيذ الرسومات التجميعية والتفصيلية للتجهيزات الفنية، 

در علي التعرف علي وكذلك متكينه من حتليل تلك الرسومات بغرض تنمية احلس الفين لديه وجعله قا

رسم القطع املساعدة يف التجهيزات الفنية، متثيل عمليات الوظائف وتعديل األخطاء. وحيتوي املقرر مايلي:  

الرسم التصنيع، رسم الدوائر الرمزية، منحنيات الكامات و توابع الكامات، اإلفراد، رسم األنابيب، 

        .ةحتليل الرسومات الفني، ورسم التفصيلي، الالتجميعي

 3 الساعات املعتمدة منتج 145 الرمز علم املواد اسم املقرر

لرتكيب املواد  تعريف باملبادئ األساسيةحيتوي هذا املقرر علي معلومات نظرية وجتارب عملية لل الوصف:

 التعرف للمعادن. املواضيع الرئيسية تشمل امليكانيكية واصاخلوأثره على للمعادن  اهلندسي والرتكيب

على العيوب يف تركيب املعادن، التعرف على منحنيات التحوالت الطورية املتزنة للسبائك املعدنية وعلى 

احلرارية ومدى تأثريها على  اتعلى املعاجل منحنى التحوالت الطورية املتزنة للحديد والكربون، والتعرف

بالسبائك احلديدية وبعض صلب، وكذلك تعريف املتدرب للاخلواص امليكانيكية والبنية الداخلية  

 التآكل واللدائن.السبائك الغري حديدية وبأساسيات 
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 2 الساعات املعتمدة منتج 233 الرمز CADالرسم مبساعدة احلاسب  اسم املقرر

هذا املقرر ميِكن املتدرب من ا از الرسومات اهلندسية ثنائية وثالثية االبعاد باستخدام احلاسب ا لي،  الوصف:

والتحكم يف خصائص  اتمع القدرة على تعديل الرسوم، (AutoCAD)وحتديدا بنظام اوتوكاد 

، الرسومات ثنائية األبعادإنشاء علي املواضيع التالية:  تدريب عملي . ويتضمن املقررالعناصر املكونة هلا

النمذجة  ، انشاء الكتل وادراجها الي الرسم، إضافة األبعاد والنصوص إىل الرسم، تعديل الرسومات

   النمذجة الصلبة، والرسم التجميعي. ، حبالسطو

 3 الساعات املعتمدة منتج 246 الرمز اختبار املواد اسم املقرر

معلومات نظرية وجتارب عملية للتعريف باخلواص امليكانيكية للمواد )خاصة  حيتوي هذا املقرر على الوصف:

ها. ا توي النظري يتضمن التعريف بابرز االختبارات االتالفية  واالختبارات طرق اختباراملعادن( و

الغري اتالفية للمواد من حيث أنواعها وتطبيقاتها ووصفها واجراء احلسابات املصاحبة هلا. ا توي 

عملي يشمل تنفيذ جتارب الجراء اختبارات اتالفية تتضمن اختبارات الشد، والضغط، وااللتواء، ال

والصدم، واختبار الصالدة. وكذلك اجراء اختبارات غري اتالفية تتضمن الفحص باملوجات فوق 

 السمعية، والفحص باجملال املغنطيسي، والفحص بالسوائل املتغلغلة.

 2 الساعات املعتمدة منتج 235 الرمز CNC  باحلاسبرقمي حتكم  اسم املقرر

ومتكينه من  باملبادئ األساسية لتقنية التحكم الرقمي باحلاسب املتدربتزويد يهدف هذا املقرر اىل  الوصف:

حيتوي على تدريب عملي على كيفية  . وعلى خمارط وفرايز التحكم الرقميالربامج إنشاء وتنفيذ 

على استخدام نظم اإلحداثيات وتشغيل التدريب  يتضمناستخدام تقنية التحكم الرقمي باحلاسب ، إذ 

وعمل دورات يف اخلراطة واخللخلة والثقب وكذلك الفرايز  وجتهيز خمارط وفرايز التحكم الرقمي

وكذلك ميِكن املتدرب من قراءة الرسوم   اسية.إنشاء وتنفيذ برامج تشغيل أس وتسوية االسطح من خالل

 وحتويلها اىل برامج، و كتابة الربامج يف آالت التحكم الرقمي وتنفيذ قطع املشغوالت عليها. 

 4 الساعات املعتمدة منتج 271 الرمز امتقنية حل اسم املقرر

أساسيات اللحام و حلام القوس الكهربائي سواء حلام القوس املعدني حبماية حيتوي هذا املقرر على  الوصف:

او حلام القوس الكهربائي باستخدام قطب تنجسنت حبماية الغازات اخلاملة  (MIG)الغازات اخلاملة 

TIG) و حلام االكسي ستيلني و حلام املقاومة الكهربائية واستخداماتها ورموزهه املختلفة  و ضوابط )

الزهر والصلب الكربوني والسبائكي . وكذلك حيوي علي عيوب اللحام و أنواعها وأسباب حدوثها حلام 

إكساب يهدف إىل وطرق الكشف عنها وكيفية تفاديها. و كذلك املواد القابلة وغري القابلة  للحام. و 

 ط السالمة يف اللحام.الطالب املهارة الكافية لتنفيذ عمليات اللحام بانواعها و تقييم جودتها واتباع ضواب
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 3 الساعات املعتمدة منتج 121 الرمز أساسيات التحكم النيوماتي واهليدروليكي اسم املقرر

هذا املقرر حيتوي معلومات نظرية وجتارب عملية لتزويد املتدرب باملعارف واملهارات حول األسس النظرية  الوصف:

واهليدروليكية ، والكهرونيوماتية والكهروهيدروليكية واساسيات  والعملية لنظم التحكم النيوماتية

التحكم املربمج وكيفية تطبيقه على نظم التحكم. وأيضا يتمكن املتدرب من خالله من معرفة انواع 

الصمامات ورموزها سواء النيوماتية او اهليدروليكية والضواغط و انواع األسطوانات، وكذلك كيفية 

اتية واهليدروليكية وكيفية التحكم بسرعة االسطوانات و بقدرة النظم. ويتمكن عمل الدوائر النيو

 املتدرب من تطبيق ما تعلمه من خالل امثلة واقعية تؤهله للعمل يف املصانع واملنشآت املشابهة.

 اسم املقرر
التصميم و التصنيع مبساعدة احلاسب 

CAD/CAM 
 1 الساعات املعتمدة منتج 234 الرمز

يتم يف هذا املقرر تعريف املتدرب على املعلومات و املفاهيم األساسية املتعلقة بالتوجهات احلديثة يف جمال   الوصف:

.  و كما حيتوي هذا املقرر على تدريب عملي CAD/CAMالتصميم و التصنيع مبساعدة احلاسب 

    (MASTERCAM)نظام ماسرتكام  و للكيفية اليت متكن الطالب من استخدام احلاسب ا لي

املخارط و الفرايز وإجراء حماكاة لعمليات  CNC تلتصميم قطع ثنائية و ثالثية األبعاد و برجمة ماكينا

التشغيل. و يكتسب املتدرب املهارات األساسية و الضرورية يف استعمال نظام ماسرتكام إل از رسومات 

ن تشغيل برنامج التصميم والتصنيع . ويتمكن املتدرب مCNC تثنائية و ثالثية األبعاد و برجمة ماكينا

 و تشغيلها. CNCباحلاسب وكيفية توصيل جهاز احلاسب مباكينة ال 

 4 الساعات املعتمدة منتج 272 الرمز تقنية تشكيل اسم املقرر

يتضمن معلومات نظرية وتطبيق عملي مكثف يف الورشة لتزويد املتدرب باملعارف واملهارات  هذا املقرر الوصف:

التطبيقية الالزمة حول ابرزعمليات تشكيل املعادن واملفاهيم واحلسابات املتعلقة بها، بغرض متكينه من 

لتصنيع. ا توي املقارنة بني تلك العمليات وتقييمها اقتصاديا واختيار األنسب منها عند اعداد خطط ا

النظري يتناول عمليات السباكة والدرفلة واحلدادة والبثق والسحب وتشكيل االلواح املعدنية والكبس 

من حيث وصفها والتعريف بتصنيفاتها واملفاهيم واحلسابات اهلندسية والتجهيزات املتعلقة بكل  بها، 

ندسية. ا توي العملي يشمل تنفيذ وكذلك يتناول تشكيل املساحيق وتشكيل اللدائن وحساباتها اهل

عمليات سباكة، ودرفلة، وحدادة، وبثق، وسحب، وتشكيل الواح معدنية، وتثقيب وجتويف، وحقن 

 لدائن، ونفخ، وتشكيل حراري للدائن، وتشكيل دوراني، وقولبة بالكبس والضغط. 

 2 الساعات املعتمدة منتج 261 الرمز نظم التصنيع اسم املقرر

لنظم التصنيع وبأهم  األساسية يتم من خالله تعريف املتدرب باالهداف العامة واملكوناتهذا املقرر  الوصف:

املفاهيم واملباديء واحلسابات املستخدمة يف تصميم وتشغيل تلك النظم. وحيتوي املقرر علي املواضيع 

ظم التصنيع احلديثة التالية: مدخل لنظم التصنيع وقوانينها األساسية، طرق تصنيف نظم التصنيع، ن

(، موازنة خطوط التجميع، املبادئ  (CIM)واملتكاملة باحلاسب  - (FMS)  املرنة – (CMS))اخللوية 

لتصميم نظم مناولة املواد وأنواع املعدات املستخدمة فيها، ونظم التخزين يف املصانع واملعدات  األساسية

 واالساليب املستخدمة فيها. 
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 2 الساعات املعتمدة منتج 281 الرمز ودةاجل ضبط اسم املقرر

هذا املقرر يزود املتدرب باملفاهيم واملبادئ والطرق واألدوات املستخدمة لفحص املنتجات الصناعية وقياس  الوصف:

: مقدمة ومفاهيم أساسية جودتها ومدي مطابقتها ملستويات اجلودة املستهدفة. حمتويات املقرر تشمل مايلي

عن اجلودة، اساسيات اإلحصاء وجماالت استخدامها يف ضبط اجلودة، خرائط التحكم واستخداماتها 

يف جمال ضبط اجلودة، خطط الفحص واملعاينة، مقدرة العمليات اإلنتاجية، مفهوم تكاليف ضبط 

 اجلودة، مفهوم الضبط الشامل للجودة، واملوثوقية. 
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ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  16

 منتج 131 لرمزا رسم هندسي سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   0  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

مدخل موجه للمبتدئني يف الرسم اهلندسي من استخدام الرسم اهلندسي كلغة إلنشاء وقراءة الرسومات اهلندسية 

وتوظيفها بالشكل الصحيح.  املواضيع الرئيسية تشمل التعرف علي أدوات الرسم اهلندسي والتدريب علي استخدامها، 

د مراكز االقواس ورسم املضلعات املنتظمة والقطاعات والتدريب علي اجراء العمليات اهلندسية يف الرسم مثل حتدي

املخروطية، وكذلك التدريب علي رسم خطوط ورموز االبعاد واستنباط ورسم املساقط ورسم القطاعات الكاملة 

 والنصفية واملوضعية واملدارة،  ورسم اجملسمات باالسقاط االكزومنرتي واملتقايس واملائل واملنظوري.    

 من املقرر: هلدف العام ا

إعطاء املتدرب القدرة على التخيل و استخدام الرسم اهلندسي كلغة لقراءة الرموز و الرسومات و توظيفها 

 بالطريقة الصحيحة.

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 جيهز طاولة الرسم.  -1

 .Tيستخدم آلة الرسم امليكانيكية أو لوحة الرسم و املسطرة حرف   -2

3-  
يستخدم أدوات الرسم املختلفة: أقالم الرصاص، املثلثات، املسطرة، الفرجار و املقسم،املنقلة، املمحاة، 

 مساطر القياس، الطباعات و املنحنيات غري املنتظمة.

 الفنية.احلرب  ل أوراق الرسم شبه الشفافة و أقالميستعم  -4

 شكال اهلندسية بالرسم.األتمثيل يقوم ب  -5

6-  
 الرسومات اهلندسية و حتليلها. قرأي

 الرسومات اهلندسية حيلل 

 األبعاد و النصوص إىل الرسم. يضيف  -7

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 0 مقدمة 

 4 0 أدوات الرسم اهلندسي   
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 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  17

 12 0 العمليات اهلندسية  

 8 0 رسم األبعاد 

 12 0 اإلسقاط العمودي  

 12 0 القطاعات 

 12 0 رسم اجملسمات 

 اجملموع
0 64 

64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة اإلضاءة والتهوية يف قاعة الرسم  -1

 يتحقق من وجود طفاية حريق جاهزة لالستخدام   -2

 إستخدام طفاية احلريق حيسن   -3

 يتحقق من وجود صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 يتعامل حبذر مع أدوات الرسم ذات األجزاء احلادة  -6

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
 

 مقدمة: 

 مقدمة يف الرسم اهلندسي 

o اهمية الرسم اهلندسي 

o استخدامات الرسم اهلندسي 

 نظم القياس 

o طرق الرسم اهلندسي 

 فصلية ومنزلية تطبيقات

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

 
 أدوات الرسم اهلندسي   

 اأدوات الرئيسية و استخداماته : 

o  لوحات الرسم 

o أوراق الرسم 

o أقالم الرسم 

o          املثلثات 

o  مساطر القياس 

  اخلطوط يف الرسم اهلندسي 

 فصلية ومنزلية تطبيقات

 واالعمال التحريريةختبارات اال
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  18

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o كتابة احلروف 

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

 
 العمليات اهلندسية  

  العناصر اهلندسية  

 عمليات اهلندسة املستوية 

 عمليات اخلط املستقيم، الزوايا -

 رسم املضلعات املنتظمة  -

 عمليات التماس -

 رسم القطاعات املخروطية  -

 فصلية ومنزلية تطبيقات

 واالعمال التحريريةختبارات اال

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

 
 رسم األبعاد 

 :مقدمة و املصطلحات اخلاصة 

 خطوط االمتداد             -

 خط البعد                   -

 رؤوس األسهم                -

 األرقام و الرموز    -

 قواعد كتابة األبعاد 

o كتابة أبعاد اجملسمات 

 فصلية ومنزلية تطبيقات

 واالعمال التحريريةختبارات اال

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

 
 اإلسقاط العمودي  

 نظرية اإلسقاط 

o زوايا اإلسقاط 

o الزاوية األوىل        

o         الزاوية الثالثة 

 اخلطوط يف اإلسقاط 

  الرسمتوزيع املناظر على ورقة 

o التدوير الداخلية و اخلارجية للزوايا 

 فصلية ومنزلية تطبيقات

 واالعمال التحريريةختبارات اال

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1
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 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  19

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
 

 القطاعات 

 هدف القطاعات 

 خطوط املستويات القاطعة و خطوط التهشري 

 اخلطوط املخفية و املرئية 

 أجزاء ال تهشر يف القطاعات 

o أنواع القطاعات 

 القطاع الكامل  -

 القطاع النصفي     -

   القطاع املوضعي -

 القطاع املدار    -

 فصلية ومنزلية تطبيقات

 واالعمال التحريريةختبارات اال

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

 
 رسم اجملسمات 

      اإلسقاط األكزومنرتي 

o اإلسقاط املتقايس   

o اإلسقاط ثنائي التقايس 

       اإلسقاط املائل 

   اإلسقاط املنظوري 

 فصلية ومنزلية تطبيقات

 واالعمال التحريريةختبارات اال

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

 

 املراجع

1   N. D. Junnarkar, Machine Drawing, Pearson India 2006  

2  M. B. Shah; B. C. Rana, Engineering Drawing, 2nd Edition, Pearson 

India 2009 

 

 

  

http://academic.safaribooksonline.com/book/mechanical-engineering/9789332515116?bookview=overview
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  20

 

 ميك 101 لرمزا سيسيةأورشة ت سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

     حماضرة

   4  عملي

     مترين

 صف املقرر:و

فنيًا ألهم املهارات األساسية يف جمال التخصص حيث  املتدربعبارة عن تدريب عملي يؤسس فيه هذا املقرر 

املهارات  املتدربيهدف إىل اكتساب و  يهيأ لقياس األبعاد ونقلها إىل قطعة العمل وكذلك لعمليات القطع اليدوي وا لي .

الفنية التأسيسية يف جماالت قياس األبعاد وعمليات القطع اليدوي وا لي واليت تعترب أساسًا للدخول يف دراسة العمليات 

االستخدام الصحيح وعلى   استخدام ادوات القياس وتنفيذ عملية القياس بدقةحيث يتدرب على كيفية  اإلنتاجية املختلفة

األملام وكذلك  قطع اللوالب -الربادة –النشر اليدوي  –يات التالية )القطع اليدوي باألجنات للعدد اليدوية وتنفيذ العمل

 الفرايز ( –املخارط  -بقواعد السالمة وا مان عند التعامل مع ا ت التشغيل )املثاقب

 هلدف العام من املقرر: ا

املهارات الفنية التأسيسية يف جماالت قياس األبعاد وعمليات القطع اليدوي وا لي  املتدربيهدف إىل اكتساب 

 واليت تعترب أساسًا للدخول يف دراسة العمليات اإلنتاجية املختلفة .

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:  ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 م ادوات القياس ستخدي  -1

 عملية القياس بدقة . ينفذ  -2

 االستخدام الصحيح للعدد اليدوية يقوم ب  -3

 قطع اللوالب -الربادة –النشر اليدوي  –تنفيذ العمليات التالية )القطع اليدوي باألجنات يقوم ب  -4

 الفرايز (  –املخارط  -)املثاقب م بقواعد السالمة وا مان عند التعامل مع ا ت التشغيليل  -5

 الرسومات الفنية  يقرأ  -6

 املطلوب على قطعة العمل  .العمل ينفذ   -7

 الفريزة (  –املخرطة  –شرح كيفية عمل كل من )املثقاب ي  -8

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4   قياس األطوال
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 117 من  21

 4   شنكرة ) عالم ( قطع الشغل ) نقل األبعاد إىل قطعة العمل (

 4  ) مبدأ عملية القطع(  القطع اليدوي باألجنات

 4   النشر اليدوي

 16    الربادة

 4   التثقيب وتشطيب الثقوب

 8  قطع اللوالب يدويا

 20  التشغيلآالت التشغيل بواسطة 

 اجملموع
 64 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية بالورشة  -1

 صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األوليةيتحقق من توفر   -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 الواقية والكمامات كاألحذية واملريلة والقفازات للعمل املناسبة الشخصية احلماية ادوات يستخدم  -6

 الصحيحة استخدامها طريقة على تدربه بعد اال واملعدات وا الت العدد استخدم عن ميتنع  -7

 السقوط عن العمل معدات يؤمن  -8

 اليدوية العدد سالمة يفحص  -9

  حادة حواف على حتتوي اليت العدد مع يتعامل حبذر  -10

 يتحقق من خلو أرضية العمل من الزيوت والسوائل  -11

 التمارينيطبق قواعد السالمة عند تنفيذ   -12

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  قياس األطوال 4

 . قراءة األبعاد من الرسومات الفنية 

o القياس باستخدام القدمات ذات الورنية 

o  الشاملة  الورنية القدمة ذاتالقياس باستخدام 

o  قدمة االرتفاعات.القياس باستخدام 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي
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 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  22

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
1   

         (غل ) نقل األبعاد إىل قطعة العمل) عالم ( قطع الش شنكرة 4

 تعريف الشنكرة 

  شوكة  –الشنكار  –) املسطرة الصلب  الشنكرةأدوات

 ذمبة العالم ( . –الفرجار  –العالم 

 زهرة االستواء ( . أسطح اإلسناد ( 

 الشنكار احلساس 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

 

   ) مبدأ عملية القطع( . القطع اليدوي باألجنات

 عملية التاجني 

 زوايا احلدود والقاطعة يف االجنة 

  االجنةقواعد العمل عند استخدام 

 قواعد السالمة عند استخدام االجنة  

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

                                                                                                                                          

4 

  النشر اليدوي

 اسس عمل النشر اليدوي . 

 تقسيم االسنان تبعا العمل 

 قواعد العمل للنشر باملنشار اليدوي 

  القدمني واستقامة اجلسم وكيفية مسك قواعد العمل لوضع

 املنشار

 املنشار الرتددي 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1
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 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  23

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

   الربادة 16

 تصنيف املبارد 

 طاولة العمل 

 تركيب املبارد يف مقابضها وخلعها منها 

 تثبيت قطع العمل استخدام امللزمةيف 

 اجراء عملية الربادة 

o . تسوية السطوح 

o . األسطح املتعامدة 

o تشطيب األسطح 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

  التثقيب وتشطيب الثقوب 4

 . ) املثاقب احللزونية ) بنط الثقب  

  العمل وأداة القطع .تثبيت قطعة 

 . التخويش                 

 . الربغلة                           

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

  قطع اللوالب يدويا 8

  عملية اللولبة 

 انواع اللوالب 

  اللولبة ( .اللوالب اخلارجية ) لقمة  

 . ) اللوالب الداخلية ) ذكر اللولبة 

  كيفية اختيار اللوالب 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1
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 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  24

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التشغيل ) تدريب تأسيسي ( :آالت التشغيل بواسطة  20

  اخلراطة والتفريز وطريقة عملها  آالتأجزاء  

 . اعد السالمة عند استخدام املخارط والفرايز 

  فرايز –تثبيت قطع العمل ) خمارط( 

  فرايز ( . –تثبيت أدوات القطع ) خمارط 

 . خراطة قطع عمل والتحكم يف حركات أداء العمل 

 . تفريز قطع عمل والتحكم يف حركات أداء العمل 

 اخلراطة والتفريز وتنفيذ عمليات   التأهمية الصيانة الدورية

 .الصيانة

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

 

  اليوجد 1 املراجع
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 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  25

 

 منتج 141 لرمزا قياسات سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  املعتمدةالساعات 

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

     مترين

 صف املقرر:و

 يعترب حمتوي هذا املقرر إمتدادًا ملا تعلمه املتدرب يف القياسات البسيطة يف الورش التأسيسية.

لوحدات القياس، وكذلك التدريب لنظم العاملية تعرف علي أهمية تقنية القياسات وتطورها التارخيي واال تضمنيو

النظري والعملي الالزم الكساب املتدرب املعرفة واملهارة العملية حول املفاهيم والطرق والوسائل املستخدمة يف قياس 

والشكل والوضع، و درجات احلرارة،  ،وخشونة األسطحوالتفاوتات واالزواجات،  ،والزوايا ،األطوال كل من: 

 والتدفق، والقياسات الكهربائية األساسية )اجلهد، املقاومة، وشدة التيار(، وأخطاء القياس والضغط،

 هلدف العام من املقرر: ا

وقياس درجات  القطع املنتجة أبعاد وزوايا وقياس ومقارنة فحصألكساب املتدرب املهارات األساسية يف  هذا املقرر يهدف

 احلرارة والضغط والتدفق إضافة إىل القياسات األساسية يف الكهرباء.

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:  ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

  

 مم 0.01م األدوات واألجهزة املختلفة لفحص وقياس األطوال إىل دقة يستخد  -1

 حتى دقة ثانية واحدة يقيس زاوية ما بأنسب الطرق لقياس الزاويا  -2

 .سب املواصفات القياسيةيفحص األبعاد با ددات املختلفة ح  -3

 سب املواصفات القياسيةيقارن األبعاد با ددات املختلفة ح  -4

 يقيس خشونة األسطح.  -5

 خشونة االسطح حيسب متغريات  -6

 قياس الشكل والوضع.يقوم ب  -7

 يقيس درجة احلرارة.  -8

 يقيس مستوى الضغط   -9

 يقيس التدفق يف األنظمة املختلفة  -10

 يقيس اجلهد الكهربي.  -11

 يقيس شدة التيار واملقاومة  -12
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 117 من  26

 الطرق املختلفة لقياس األبعاد والزوايا حيدد  -13

 يتعرف على اسباب األخطاء يف القياس وطرق جتنبها  -14

 يتعرف على أهمية الدقة يف القياس  -15

 والتدفقيشرح الطرق املختلفة لقياس احلرارة والضغط   -16

 الفرق يف قياس اجلهد الثابت واملتغري حيدد  -17

 يكتب تقرير حول قياس منتج معني.  -18

 احلس اهلندسي لقياس كمية ما.يكتسب   -19

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 8 قياس األبعاد

 4 4 قياس الزوايا

 4 4 التفاوت

 4 4 خشونة(جودة تشطيب السطوح )قياس 

 4 2 قياس الشكل والوضع

 2 2 طرق قياس درجات احلرارة

 2 2 طرق قياس الضغط

 2 2 طرق قياس التدفق

 2 2 قياسات اجلهد واملقاومة والتيار

 2 2 أخطاء القياس

 32 32 اجملموع

64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية   -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 الواقية والكمامات كاألحذية واملريلة والقفازات للعمل املناسبة الشخصية احلماية ادوات يستخدم  -6

 الصحيحة استخدامها طريقة على تدربه بعد اال واملعدات وا الت العدد استخدم عن ميتنع  -7

 السقوط عن العمل معدات يؤمن  -8
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 117 من  27

 اليدوية العدد سالمة يفحص  -9

  حادة حواف على حتتوي واألجهزة اليت  العدد مع يتعامل حبذر  -10

 يتحقق من خلو أرضية املعمل من الزيوت والسوائل  -11

 يطبق ارشادات السالمة عند تنفيذ التجارب  -12

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  قياس األبعاد 8

 الوحدات 

 املصطلحات األساسية لتقنية القياس 

 مباديء التصميم ألجهزة القياس 

 القدمة      r 

 امليكرومرت   

 درجات وأنواع قوالب القياس   

 على:متارين 

 استخدام القدمة 

 استخدام امليكروميرت 

 استخدام قوالب القياس 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

Alexius J. Hebra, The Physics of Metrology, Springer-

Verlag=Wien Printed in Germany 2011,  1-22 
 

          الزوايا قياس 4

 طرق قياس الزوايا 

 استخدام املنقلة الشاملة 

 استخدام قضيب جيب الزوايا  

 طرق قياس زوايا األسطح املائلة 

 متارين على :

 استخدام املنقلة الشاملة

 استخدام قضيب اجليب

 كيفية قياس الزوايا املائلة

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

Alexius J. Hebra, The Physics of Metrology, Springer-

Verlag=Wien Printed in Germany 2011,  23-33 
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 117 من  28

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  التفاوتات واالزواجات - 3 4

  التفاوتات 

o تعريفات اساسية 

o متثيل نطاق التفاوتات 

o جداول التفاوتات 

 االزواجات 

o االزواج اخللوصي 

o التداخلي االزواج 

o االزواج االنتقالي 

 نظام حمدد االزواج 

o نظام اساس العمود 

o نظام اساس الثقب 

 حمددات القياس احلدية 

 متارين على

 حتديد االزواج اخللوصي 

 حتديد االزواج التداخلي 

 حتديد االزواج االنتقالي 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

  قياس خشونة األسطح 4

 خشونة األسطح( مقدمة عن جودة تشطيب األسطح(. 

 تصنيف عدم استواء االسطح 

 مقاييس اخلشونة 

 الطرق املختلفة لقياس تشطيب األسطح 

 باملقارنة بالعينات القياسية 

 جبهاز قياس جودة االسطح 

 املصطلحات املستخدمة يف قياس اخلشونة 

 بني عمق اخلشونة والتفاوت املسموح العالقة 

 على: متارين

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي
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 117 من  29

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 قياس اخلشونة باستخدام العينات القياسية 

 قياس اخلشونة باستخدام جهاز قياس اخلشونة 

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

  قياس الشكل والوضع 2

 مقدمة 

 انواع التفاوتات اهلندسية 

 اجهزة قياس التفاوتات اهلندسية 

 قياس الوضع 

 متارين

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

  قياس درجة احلرارة 2

 الرتمومرتات 

       املزدوج احلراري 

  الكهربائية املقاومةثرموميرت 

 أشباه املوصالت  

 متارين على :

 استخدام الثرموميرت 

 استخدام املزدوج احلراري 

 استخدام ثرموميرت املقاومة الكهربائية 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

Alexius J. Hebra, The Physics of Metrology, Springer-

Verlag=Wien Printed in Germany 2011,  153-180 
 

 قياس الضغط        2

                     املانومرتات 

  أنبوب بوردون 

 املعايرة باحلمل امليت 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

Alexius J. Hebra, The Physics of Metrology, Springer-

Verlag=Wien Printed in Germany 2011,  181-218 
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 117 من  30

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 قياس التدفق             2

                             الفنشوري 

                         الفوهه  

 روتاميرت 

  السلك الساخن 

  أنبوب بيتوت 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 التحريريةواالعمال ختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

Alexius J. Hebra, The Physics of Metrology, Springer-

Verlag=Wien Printed in Germany 2011,  65-92 
 

 القياسات  األساسية يف الكهرباء 2

 قاون اوم 

  بالفولتاميرتواملرتدد املستمر اجلهد فرق قياس 

 قياس املقاومات 

 قياس شدة التيار باألميرت 

 متارين عملية على قياس التيار واجلهد 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

Alexius J. Hebra, The Physics of Metrology, Springer-

Verlag=Wien Printed in Germany 2011,  301-334 
 

 أخطاء القياس    2

 خصائص أجهزة القياس 

 مصادر اخلطأ 

 طرق تاليف األخطاء 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 

 

 مراجع 

Fundamentals of Dimensional Metrology (Paperback), By Roger H. 

Harlow, et.al, Thomson Delmar Learning; 4 edition (August 15, 2002). 

ISBN-10: 0766820718, ISBN-13: 978-0766820715. 

1-  

Alexius J. Hebra, The Physics of Metrology, Springer-Verlag=Wien 

Printed in Germany 2011 

2-  
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 117 من  31

 منتج 111 لرمزا سالمة صناعية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 التدرييبالفصل 

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

     عملي

     مترين

 صف املقرر:و

حيتوي هذا املقرر على األخطار ا تملة يف املصانع و الورش و قواعد السالمة يف الورش واملختربات واملنشآت 

ووصف مناخ العمل واألمان يف جمال نقل املواد و أخطار  واملعدات الواقية وطرق استخدامها،املالبس الصناعية مثل 

واحلرائق، وأيضا  تالكهرباء و كيفية الوقاية منها، وكذلك تناول املواد الكيمائية وإجراءات الوقاية من االنفجارا

 .خماطر أعمال تشغيل املعادن ووسائل الوقاية منها

 قرر: هلدف العام من املا

يساعد هذا املقرر على معرفة أنواع املخاطر و احلوادث و اإلصابات يف املختربات والورش واملنشآت الصناعية و 

 اإلملام بأهداف السالمة يف اجملال الصناعي واملهين

 أن يكون املتدرب قادرًا على:ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 واملخترباتع قواعد األمن الصناعي يف الورش ينب  -1

 أهداف السالمة  يعرف  -2

 يف اجملال الصناعي يعرف أهمية السالمة  -3

   أهمية السالمة يدر  -4

 يدر  الصحة املهنية  -5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2 مقدمة عن السالمة الصناعية

 0 4 ظروف العمل

 0 4 استخدامها املالبس و املعدات الواقية و طرق

 0 4 أخطار الكهرباء و كيفية الوقاية منها .

 0 4 تداول املواد الكيمائية  .

 0 6 خماطر أعمال تشغيل املعادن و اللحام  ووسائل الوقاية منها  .

 0 4 األمان يف جمال نقل املواد  .
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 117 من  32

 0 4  احلرائق و مكافحتها والغازات وأخطارها 

 اجملموع
32 0 

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية بقاعة ا اضرات  -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مقدمة عن السالمة الصناعية  2

 تعريفات 

 األخطار ا تملة يف املصانع و الورش 

 االحتياطات األولية يف ا مان الصناعي 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

 مراجع

 املوضوع
1   

  ظروف العمل 4

 أهمية مكان ومناخ العمل 

 مواصفات أماكن العمل ا منة 

 ترتيب و تنظيف مواقع العمل 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

 املالبس واملعدات الواقية وطرق استخدامها 4

 و أنواعه ، البالطو االفرول 

 أحذية ا مان و أنواعها 

 القفازات وأنواعها 

 النظارات الواقية وأنواعها 

 اخلوذات وأنواعها 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي
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 117 من  33

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 أجهزة مقاومة الضوضاء 

  املرايل . 

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

  كيفية الوقاية منهاأخطار الكهرباء و  4

 تأثري التيار الكهربائي على جسم اإلنسان 

 أسباب حوادث الكهرباء 

 احتياطات من أخطار الكهرباء 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

     تداول املواد الكيميائية  4

 واألخبرة و األتربة الضارة و أخطارها تالغازا 

 السوائل الكيميائية الضارة وأخطارها 

 اإلجراءات الوقائية 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

6  خماطر أعمال تشغيل املعادن و اللحام ووسائل الوقاية منها. 

  العمل على آالت و عدد القطع  

  حتديد وسائل األمان عند استخدام اللحام . 

 و مشاريع أسئلة حتريرية

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1

 االمان يف جمال نقل املواد   4

  حتديد قواعد السالمة يف نقل املواد و مناولتها . 

  أوعية وسائل النقل ووسائل التغليف والربط  

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  اليوجد 1
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 117 من  34

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 احلرائق ومكافحتها والغازات و أخطارها 4

  احلرائق ومكافحتها :        

o أنواع احلرائق ، احتياطات األمان ضد احلريق 

o  ، أنواع أجهزة إطفاء احلريق و طرق استعماهلا 

o  االحتياطات الواجب توفرها يف أجهزة اإلطفاء . 

 :الغازات وأخطارها 

o  تلوث اهلواء اجلوي   

o الغازات الشائعة وأخطارها 

o              أعراض التسمم بالغازات 

o  الوقاية من الغازات 

 واالعمال الشفهية ختبارات اال

 واالعمال التحريريةختبارات اال

 االداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 اليوجد 1

 

 املراجع

1 

Safety and Health for Engineers (Hardcover), By Roger L. Brauer, 

Wiley-Interscience; 2 Sub edition (December 23, 2005), ISBN-10: 

0471291897, ISBN-13: 978-0471291893.  

 

2 

The Safety Officer's Concise Desk Reference (Hardcover), by Daniel 

Patrick O’Brien, CRC (July 30, 2001), ISBN-10: 1566704073, ISBN-

13: 978-1566704076 
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 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  35

 منتج 251 لرمزا تقنية اخلراطة واجللخ االسطواني سم املقررا

 منتج 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  1   حماضرة

  4   عملي

     مترين

 صف املقرر:و

يتضمن معلومات نظرية وتطبيق عملي مكثف  يف الورشة لتزويد املتدرب باملعارف واملهارات الالزمة  هذا املقرر

خالله من تنفيذ متارين لتشغيل ماكينات اخلراطة واستخدامها يف اجراء عمليات اخلراطة املختلفة. ويتمكن املتدرب من 

اضافة اىل معرفة كيفية استخدام مكائن اجللخ االسطواني و كيفية  تتضمن انتاج انواع خمتلفة من القطع باخلراطة،

تثبيت أداة القطع وطرق السالمة يف التعامل مع هذه االنواع من املاكينات. وأيضا اكساب املتدرب القدرة على حتديد 

ديد ظروف التشغيل )مثل السرعة والتغذية( املناسبة وعلي حتقيق اطول عمر الداة القطع واقل أداة القطع املناسبة وحت

يتمكن من اختيار حبيث القطع  ا تمع املناسب للتعامل  الالزمة املهارة التطبيقية زمن لإلنتاج،  وكذلك اكسابه

 .الطريقة الصحيحة واالقتصادية لإلنتاج

 هلدف العام من املقرر: ا

قواعد قطع املعادن واالستفادة من املعلومات الفنية املسجلة يف عمليات التشغيل  املتدربيهدف إىل معرفة 

 القطع ليتمكن من اختيار الطريقة الصحيحة واالقتصادية لإلنتاج. ا تواكتسابه املهارة التطبيقية للتعامل مع 

 أن: أن يكون املتدرب قادرًا علىألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 . د ظروف التشغيل املناسبة لعمليات القطع املختلفةدحي  -1

 .بالطرق السليمة والصحيحةشغل املكنات ي  -2

 .ر املكنات بالطرق السليمة والصحيحةيدي  -3

 . جيري عمليات اخلراطة املختلفة  -4

 التخطيط للمنتج.يقوم ب  -5

 املطلوبة شغيلراحل التملالوقت  بتحديديقوم   -6

 املطلوبة شغيلمراحل التتحديد بيقوم   -7

 .حيقق عمر طويل ألداة القطع  -8

 حيقق أقل زمن إنتاج  -9

 م جودة املنتجيقي  -10

 ر طريقة التشغيل املناسبة.خيتا  -11

 يعرف املؤثرات علي اجلوانب االقتصادية للتشغيل  -12
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 117 من  36

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2   القطع

 0 3   . يف عملية اخلراطة واجللخ االسطواني القطعأدوات 

 40 6 اخلراطة

 16 4 اجللخ االسطواني

 0 1 و التزليق       التربيد

 8  متارين نهائية شاملة

 اجملموع
16 64 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية بالورشة  -1

 صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األوليةيتحقق من توفر   -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 الواقية والكمامات كاألحذية واملريلة والقفازات للعمل املناسبة الشخصية احلماية ادوات يستخدم  -6

 الصحيحة استخدامها طريقة على تدربه بعد اال واملعدات وا الت العدد استخدم عن ميتنع  -7

 السقوط عن العمل معدات يؤمن  -8

 اليدوية العدد سالمة يفحص  -9

  حادة حواف على حتتوي اليت العدد مع يتعامل حبذر  -10

 يتحقق من خلو أرضية العمل من الزيوت والسوائل  -11

 التمارينيطبق قواعد السالمة عند تنفيذ   -12
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 القطع  2

  القطع نظرية 

  واستخداماته التشغيل وانواعهتعريف 

 انواع القطع 

 حركات القطع 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي
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 117 من  37

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 احلد القاطع 

 احلرارة املتولدة 

 التربيد والتزليق 

 التمارين العملية 

 السالمة اجراءات 

 مراجع املوضوع
Heinz Tschatsch, Applied machining technology, Springer 

Dordrecht Heidelberg London New York, 2009, 1-17 
 

               . يف عملية اخلراطة واجللخ االسطواني أدوات القطع 3

  القطعانواع ادوات 

 . مواد أدوات القطع  

 خصائص ادوات القطع 

 . هندسة أدوات القطع 

 تلف ادوات القطع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع املوضوع
Heinz Tschatsch, Applied machining technology, Springer 

Dordrecht Heidelberg London New York, 2009, 1-17 
 

     اخلراطة 46

 اجزاء المخرطة 

 سرعة  –عمق القطع سرعة القطع  -ظروف القطع )التغذية

 الدوران(.

 . زمن القطع 

 عمر احلد القاطع 

 قوة القطع 

 طاقة القطع 

 حصر العدد واألدوات الالزمة للتنفيذ 

 عمليات للخراطة  الرتتيب و التخطيط  لتسلسل  عمليات  التنفيذ(

 التشغيل (.

 سرعة القطع للخراطة  اختيار ظروف التشغيل املمكنة(– 

 زمن القطع( . –سرعة الدوران  –التغذية 

 

 التدريب العملي

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 117 من  38

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  التعرف على اجزاء ومكونات مكينة اخلراطة وقطع القلووظ

 ووظائفها.

 .حركات اداء العمل 

 .تعليمات وقواعد السالمة عند العمل على مكائن اخلراطة 

  على التربيد والتزليقالتدريب 

 ) احلد القاطع ) اقالم اخلراطة و مواد القطع 

 .طرق تثبيت املشغوالت على املخرطة 

 . القيم املوصى بها لسرعة القطع وسرعة الدوران ومعدل التغذية 

 .) العوامل االقتصادية ) خراطة التخشني + خراطة التنعيم 

 أو املستعرضة(. اجلبهية) الوجهية اخلراطة 

 ة الطولية .اخلراط 

 )خراطة االحنسارات واجملاري ا يطة )اخللخلة 

 .)اخلراطة املائلة )السلبية 

 . خراطة القطع و الفصل 

  خراطة التشكيل 

 اختيار - قواعد السالمة أثناء الثقبتطبيق  ( الثقب والتجويف

 ) املثاقب احللزونية ) بنط الثقب (وتثبيت 

 .)التخريش )الرتترة 

 ة .قطع اللوالب اخلارجي 

 .قطع اللوالب الداخلية 

 .اخلراطة الداخلية وتوسيع الثقوب 

     اخلراطة الالمركزية 

 . مثال للتشغيل 

 مراجع املوضوع
Heinz Tschatsch, Applied machining technology, Springer 

Dordrecht Heidelberg London New York, 2009, 17-32, 51-96  
 

                  االسطواني خاجلل 20

 اجزاء آلة الجلخ 

 . مواد التجليخ 

  تثبيت(. –أقراص التجليخ ) مواد 

 . عمليات التجليخ 

 التدريب العملي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 117 من  39

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .اجللخ االسطواني 

 التدريب العملي

  التعرف على مكائن اجللخ االسطواني 

  التربيد والتزليقتدريب على 

 .التعرف على اهم اجزائها ووظائفها 

  تعليمات وقواعد السالمة عند العمل على مكائن اجللخ

 االسطواني.

 .تثبيت قطع العمل 

 .اعداد ظوابط االلة 

  ظروف القطع املناسبة للجلخ االسطواني اخلارجي ) سرعة القطع

 عمق   القطع(. –التغذية  -

 جلخ سطح اسطواني خارجي عدل 

 مترين على اجللخ 

 مراجع املوضوع
Heinz Tschatsch, Applied machining technology, Springer 

Dordrecht Heidelberg London New York, 2009, 249-294, 
 

 و التزليق       التربيد 1

 توزيع احلرارة . 

 . سوائل التربيد 

 . طرق التربيد 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع املوضوع
Heinz Tschنtsch, Applied machining technology, Springer 

Dordrecht Heidelberg London New York, 2009, 349-352 
 

 متارين نهائية شاملة 8

 انواع ادوات القطع 

 . مواد أدوات القطع  

 خصائص ادوات القطع 

 . هندسة أدوات القطع 

 تلف ادوات القطع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

   مراجع املوضوع

 

 املراجع
1 Heinz Tschatsch, Applied machining technology, Springer Dordrecht 

Heidelberg London New York, 2009, 
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 117 من  40

 

 

 

 منتج 252 لرمزا تقنية التفريز واجللخ السطحي سم املقررا

 منتج 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  1   حماضرة

  4   عملي

     مترين

 املقرر:صف و

يتضمن معلومات نظرية وتطبيق عملي مكثف  يف الورشة لتزويد املتدرب باملعارف واملهارات الالزمة  هذا املقرر

لتشغيل ماكينات التفريز واستخدامها يف اجراء عمليات التفريز املختلفة. ويتمكن املتدرب من انتاج انواع خمتلفة من 

اضافة اىل التدريب علي استخدام مكائن اجللخ السطحي وكيفية تثبيت أداة القطع وطرق السالمة  القطع بالتفريز، 

يف التعامل مع هذه االنواع من املكائن. وكذلك يكتسب املتدرب القدرة على حتديد أداة القطع املناسبة وحتديد 

 اة واقل زمن لإلنتاج، كما يكتسبظروف التشغيل املناسبة مثل السرعة والتغذية وكيفية حتقيق اطول عمر لالد

 .القطع ليتمكن من اختيار الطريقة الصحيحة واالقتصادية لإلنتاج ا تمع املناسب للتعامل  الالزمة املهارة التطبيقية

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف إىل معرفة الطالب قواعد قطع املعادن واالستفادة من املعلومات الفنية املسجلة يف عمليات التشغيل واكتسابه 

 القطع ليتمكن من اختيار الطريقة الصحيحة واالقتصادية لإلنتاج. ا تاملهارة التطبيقية للتعامل مع 

 ى أن:أن يكون املتدرب قادرًا عل  ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 . دد ظروف التشغيل املناسبة لعمليات القطع املختلفةحي  -1

 .شغل املكنات بالطرق السليمة والصحيحةي  -2

 .ر املكنات بالطرق السليمة والصحيحةيدي  -3

 . جيري عمليات اخلراطة املختلفة  -4

 التخطيط للمنتج.ينفذ عمليات   -5

 املطلوبة شغيلراحل التملالوقت  حيدد  -6

 املطلوبة شغيلمراحل الت حيدد  -7

 حيقق عمر طويل ألداة القطع.  -8

 حيقق أقل زمن إنتاج  -9

 يقيم جودة املنتج  -10

 خيتار طريقة التشغيل املناسبة.  -11
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 117 من  41

 .يعرف املؤثرات علي اجلوانب االقتصادية للتشغيل  -12

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 44 8  التفريز 

 20 4          اجللخ السطحي 

 0 4 طرق لتشغيل غري التقليدي 

 اجملموع
16 64 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية بالورشة  -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 الواقية والكمامات كاألحذية واملريلة والقفازات للعمل املناسبة الشخصية احلماية ادوات يستخدم  -6

 الصحيحة استخدامها طريقة على تدربه بعد اال واملعدات وا الت العدد استخدم عن ميتنع  -7

 السقوط عن العمل معدات يؤمن  -8

 اليدوية العدد سالمة يفحص  -9

  حادة حواف على حتتوي اليت العدد مع يتعامل حبذر  -10

 يتحقق من خلو أرضية العمل من الزيوت والسوائل  -11

 يطبق قواعد السالمة عند تنفيذ التمارين  -12

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التفريز 52

 التفريز استخدامات 

 ادوات التفريز 

 آالت التفريز 

 ظروف القطع 

 حركات القطع 

 انواع التفريز 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية
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 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  42

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 حساب زمن القطع وقوة القطع وطاقة القطع النواع التفريز 

 

 العملية دريباتالت

 .التعرف على اجزاء ومكونات مكينة التفريز ووظائفها 

 .)مكائن التفريز االفقية والراسية واجلامعة )العامة 

  العمل.حركات اداء 

 .تعليمات وقواعد السالمة عند العمل على مكائن التفريز 

 .) احلد القاطع ) سكاكني التفريز و مواد القطع 

 . طرق تثبيت مقاطع التفريز على املاكينة 

 .طرق تثبيت املشغوالت على ماكينة التفريز 

 بط التعامد واالستواء قبل العمل .ض 

 بها لسرعة القطع وسرعة الدوران ومعدل التغذية . القيم املوصى 

 .) العوامل االقتصادية ) قطع التخشني + قطع التنعيم 

 . تسوية االسطح وضبط التعامد وضبط االبعاد 

 . تفريز االسطع املائلة 

 .تفريز كتف زاوي 

 ،جمرى عدل ( ى حرفجمر ،جمرى خابوريتفريز اجملاريV,T) 

  استخدام جتهيزة التقسيم 

 اخل (، السداسي،م االسطح املنتظمة )الرباعيتقسي.... 

 قرص التقسيم املباشر(.   (فتح اسنان الرتوس  تقسيم مباشر 

 .) فتح اسنان الرتوس تقسيم بسيط ) استخدام االقراص املثقبة 

 .فتح اسنان اجلريدة املسننة 

 مترين نهائي 

مراجع 

 املوضوع
1 

Heinz Tschatsch, Applied machining technology, Springer 

Dordrecht Heidelberg London New York, 2009, 173-224 
 

 السطحي اجللخ 24

 السطحي استخدامات اجللخ 

 السطحي اجللخ أجزاء آلة 

 السطحي اجللخ اقراص 

 ظروف القطع يف اجللخ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 117 من  43

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  باجللخزمن القطع 

 عوامل السالمة 

 التدريبات العملية

 .مكائن اجللخ االسطحي واهم اجزائها وملحقاتها و وظائفها 

 .مواصفات احجار اجللخ و مكوناتها ومدلوالتها 

  تعليمات وقواعد السالمة عند العمل على مكائن اجللخ

 السطحي.

 .طرق تثبيت قطع العمل 

  التغذية  -ظروف القطع املناسبة للجلخ السطحي ) سرعة القطع

 عمق القطع(. –

 .تسوية حجر اجللخ 

 .جلخ أسطح منبسطة ومفتوحة 

 مترين نهائي 

مراجع 

 املوضوع
1 

Heinz Tschatsch, Applied machining technology, Springer 

Dordrecht Heidelberg London New York, 2009, 249-294 
 

 طرق التشغيل الغري تقليدية  4

 التشغيل باملاء

 التشغيل بالليزر 

 التشغيل بالتفريغ الكهربائي 

 التشغيل الكهروكيميائي 

 التشغيل بالبالزما 

 التشغيل بالشعاع االلكرتوني 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

Hong Hocheng and Hung-Yin Tsai, Advanced Analysis of 

Nontraditional Machining, Springer New York Heidelberg 

Dordrecht London 2013 

 

 

 املراجع

1 Heinz Tschنtsch, Applied machining technology, Springer Dordrecht 

Heidelberg London New York, 2009 

 

2 Hong Hocheng and Hung-Yin Tsai, Advanced Analysis of 

Nontraditional Machining, Springer New York Heidelberg 

Dordrecht London 2013 
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 منتج 232 لرمزا الرسم الفين سم املقررا

 منتج 131 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

     حماضرة

  4   عملي

     مترين

 صف املقرر:و

هذا املقرر يتطلب املام باملبادئ واملهارات األساسية يف الرسم اهلندسي، وهو مصمم لتزويد املتدرب باملعارف واملهارات 

الالزمة لتمكينه من تنفيذ الرسومات التجميعية والتفصيلية للتجهيزات الفنية، وكذلك متكينه من حتليل تلك 

ر علي التعرف علي الوظائف وتعديل األخطاء. وحيتوي املقرر مايلي:  الرسومات بغرض تنمية احلس الفين لديه وجعله قاد

رسم القطع املساعدة يف التجهيزات الفنية، متثيل عمليات التصنيع، رسم الدوائر الرمزية، منحنيات الكامات و توابع 

    .حتليل الرسومات الفنية، ورسم التفصيلي، الالرسم التجميعيالكامات، اإلفراد، رسم األنابيب، 

 هلدف العام من املقرر: ا

القدرة على تنفيذ رسوم جتميعية وتفصيلية متكاملة مبا حتوية من أجزاء جاهزة أو أنابيب أو كامات وإفرادها مع 

احلس الفين لدى الطالب ومتكينه من تنفيذ رسم الدوائر الرمزية التابع هلا ومتثيل البيانات والعمليات عليها مع تنمية 

 الرسومات التجميعية والتفصيلية للتجهيزات الفنية .وحتليل 

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 .رسومات فنية للقطع الشائعة االستخدام يف التجهيزات الفنية ينفذ  -1

 .الفنية رسومال على لعملياتاولبيانات اثل مي  -2

 والنيوماتية.يرسم الدوائر اهليدروليكية   -3

 يرسم منحنى توابع الكامات املختلفة.  -4

 يرسم األنابيب وإفرادات ألسطح خمتلفة.  -5

 رسم املقاطع اإلنشائية وقراءتهاي  -6

 .رسومات جتميعية لتجهيزات فنية ينفذ  -7

 رسومات تفصيلية لتجهيزات فنية. ينفذ  -8

 .الرسومات الفنية حيلل  -9

 الفنيةالرسومات  االقرتاحات حول يقدم  -10
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 يعدد أنواع القطع املساعدة يف التجهيزات.  -11

 د اإلزواجات والتفاوتات اخلارجة عن النطاق.حيد  -12

 يسلسل عملية التجميع  -13

 يعدد أنواع توابع الكامات  -14

 الرسم اليدويينفذ   -15

 خيتار لوحة مناسبة   -16

 لوحة الرسم يوزع الرسم علي  -17

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 التدريبساعات 

 العملية النظرية

 .8 0 رسم القطع املساعدة يف التجهيزات الفنية 

 .8 0 متثيل عمليات التصنيع/اإلنتاج 

 .8 0 رسم الدوائر الرمزية 

 4 0 اهلندسية والكامات. نحنياتامل 

 .8 0 اإلفراد 

 .4 0 رسوم األنابيب 

 12 0 الرسم التجميعي 

 8 0 الرسم التفصيلي 

 4 0 الفنية حتليل الرسومات 

 اجملموع
0 64 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة اإلضاءة والتهوية يف قاعة الرسم  -1

 يتحقق من وجود طفاية حريق جاهزة لالستخدام   -2

 حيسن إستخدام طفاية احلريق   -3

 يتحقق من وجود صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 يتعامل حبذر مع أدوات الرسم ذات األجزاء احلادة  -6

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. رسم القطع املساعدة يف التجهيزات الفنية 8
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : رسم القطع الشائعة اإلستخدام يف التجهيزات الفنية مثل 

o  والصواميل ذات الرأس املربع الرباغي

   والرأس املسدس .

o . نوابض الشد ونوابض الضغط 

o .اللوالب ) القلووظ ( بأنواعها املختلفة  

o الرتوس بأنواعها املختلفة              . 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

 

  اليوجد مراجع املوضوع

 متثيل عمليات التصنيع/اإلنتاج 8

  التعرف على طرق متثيل وكتابة البيانات واألبعاد حسب

 ملا يلي : ISOمواصفات 

o . اإلزدواجات والتفاوتات  

o . عمليات التشغيل 

o . خشونة األسطح           

o . املعاجلة احلرارية           

o . درزات اللحام والرباشيم 

o . اللوالب والتخاويش 

o  والشطفاتالحنسارات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

 

  اليوجد مراجع املوضوع

  رسم الدوائر الرمزية. 8

  .رسم الدوائر اهليدروليكية 

    .رسم الدوائر النيوماتية 

     .رسم دوائر الكهرباء البسيطة 

 .رسم الدوائر اإللكرتونية البسيطة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

 

  اليوجد مراجع املوضوع

 و الكامات املنحنيات اهلندسية 4

                      .أنواع توابع الكامات 

 .منحنيات اإلزاحة لتوابع الكامات               

  التوافقية البسيطة.منحنى إزاحة التابع ذو احلركة 

 .منحنى إزاحة التابع ذو احلركة السيكلويدية 

 منحنى إزاحة التابع ذو السرعة املنتظمة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 االختبارات واألعمال الشفهية. اإلفراد        8
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 117 من  47

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 سطوانة، املكعب، إفراد األشكال البسيطة مثل: اال

 اهلرم، املخروط 

 .إفراد األشكال املتوسطة 

  ،فراد املنشور الرباعي والسداسي املقطوع، األسطوانة

 اهلرم الناقص واهلرم املقطوع املائل.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 رسم األنابيب  4

  .رسم األنابيب املستقيمة 

    .رسم األنابيب املنحنية 

 .تقاطع األنابيب متساوية وخمتلفة األقطار 

 .األنابيب املضلعة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

 

  اليوجد مراجع املوضوع

      الرسم التجميعي 12

  التعرف على املراحل الرئيسية لعملية إ از رسم جتميعي 

o  تنفيذ متارين إل از رسوم جتميعيه

لتجهيزات فنية مثل الصمامات ، 

جتهيزات ،لدورانا املالزم ، أعمدة

 التشكيل . الثقب والتفريز،قوالب

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

        الرسم التفصيلي 8

 تنفيذ متارين إل از رسوم تفصيلية لتجهيزات فنية 

 

  اليوجد مراجع املوضوع

4  . حتليل الرسومات الفنية 

 حتليل ا داء الوظيفي للتجهيزات بناًء على رسم جتميعي .

 عن نطاق املسموح به  حتديد اإلزدواجات والتفاوتات اخلارجه

 وعمل إقرتاحات التصحيح.

 . معرفة تسلسل عملية التجميع 

 . حتديد األجزاء ذات التحميل العالي يف الرتكيب اجملمع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

 

 اليوجد مراجع املوضوع
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 املراجع

  اهلندسي )عباس بيومي مصطفى (أساسيات الرسم  1

  .الرسم اهلندسي )راغب البدراوي ( 2

  تكنولوجيا الرسم اهلندسي )فريث وفاندر ويلليجني(. 3

  كتاب الرسم الفين لتخصص الكهرباء )املؤسسة العامة للتعليم الفين(. 4

5 Technical Drawing (12th Edition) (Hardcover) by Frederick E. 

Giesecke, Alva Mitchell, Henry C. Spencer ,Ivan Leroy Hill , John T. 

Dygdon , James E. Novak , and Ivan L. Hill. Prentice Hall; 12 edition 

(August 15, 2002) ISBN-10: 0130081833, ISBN-13: 978-0130081834 

 

6 Mechanical Drawing: Board & CAD Techniques by French, Thomas E, 

et.al. Glencoe/McGraw-Hill; 13 edition (February 13, 2002) ISBN-10: 

0078251001, ISBN-13: 978-0078251009 
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 منتج 145 لرمزا علم املواد سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

     مترين

 صف املقرر:و

 اهلندسي لرتكيب املواد والرتكيب تعريف باملبادئ األساسيةحيتوي هذا املقرر علي معلومات نظرية وجتارب عملية لل

على العيوب يف تركيب املعادن،  التعرف للمعادن. املواضيع الرئيسية تشمل امليكانيكية واصاخلوأثره على للمعادن 

التعرف على منحنيات التحوالت الطورية املتزنة للسبائك املعدنية وعلى منحنى التحوالت الطورية املتزنة للحديد 

صلب، للاخلواص امليكانيكية والبنية الداخلية  احلرارية ومدى تأثريها على  اتعلى املعاجل والكربون، والتعرف

 التآكل واللدائن.بالسبائك احلديدية وبعض السبائك الغري حديدية وبأساسيات وكذلك تعريف املتدرب 

 هلدف العام من املقرر: ا

 اتتعريف الطالب باملبادئ األساسية للرتكيب البلوري للفلزات وأثره على بعض خواص املادة وكذلك التعرف على املعاجل

 التآكل واللدائن..  تعريف الطالب بأساسيات احلرارية ومدى تأثريها على البنية الداخلية للمعادن البلورية

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 يعد عينة للفحص أجملهري  -1

 حتت اجملهر يفحص عينة  -2

 النتائج يدون  -3

 عمليات التبلور.رسم منحنى تربيد الفلزات عند ي  -4

 حرارية معينة، لسبيكة صلب كربوني حمدد. ةد درجات احلرارة  ومعدالت التربيد املناسبة ملعاجلحيد  -5

6-  
ية، ائفهم العالقة بني الرتكيب الذري للمواد اهلندسية ومدى تأثريهاعلى بعض اخلواص الكيميائية، الكهربي

 وامليكانيكية.

 واملتجهات / املستويات البلورية.  البلوريالعالقة بني الرتكيب شرح  ي  -7

 شرح أهمية تأثري العيوب اخلطية على عمليات تشكيل املعادن على البارد.ي  -8

   العالقة ما بني املعاجلات احلرارية دري  -9

 على الرتكيب الداخلي للسبيكة املعاجلة. املعاجات احلرارية مدى تأثرييفهم   -10

 فهم أساسيات التآكل.ي  -11

 التآكل طرق الوقاية منيعرف   -12

 املبادئ األساسية للدائن.   يدر  -13
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 117 من  50

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2 مدخل إىل تركيب الذرة وتكوين املادة

 0 2 الروابط بني الذرات

 0 4 الرتكيب اهلندسي أو البنية البلورية للفلزات الصلبة

 0 4 الصلبةالعيوب يف املواد 

 0 6 التحوالت الطورية للفلزات

 8 6 املعاجلات احلرارية لسبائك الصلب الكربوني

 2 4 تآكل املعادن

 0 4 اللدائن

 8 0 املبادئ األساسية لكيفية اختيار عينة للفحص أجملهري

 6 0 الفحص أجملهري

 8 0 منحنيات التربيد

 اجملموع
32 32 

64 

 

 السالمة :إجراءات واشرتاطات 

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية باملعمل  -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 الواقية والكمامات كاألحذية واملريلة والقفازات للعمل املناسبة الشخصية احلماية ادوات يستخدم  -6

 الصحيحة استخدامها طريقة على تدربه بعد اال واملعدات وا الت العدد استخدم عن ميتنع  -7

 السقوط عن العمل معدات يؤمن  -8

 اليدوية العدد سالمة يفحص  -9

 يتحقق من خلو أرضية العمل من الزيوت والسوائل  -10

 يطبق قواعد السالمة عند تنفيذ التجارب  -11

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

       مدخل إىل تركيب الذرة وتكوين املادة 2

 تكوين املادة 
 االختبارات واألعمال الشفهية.
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 117 من  51

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الرتكيب الذري 

 املدارات 

 االيونات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

  اليوجد مراجع املوضوع

        لروابط بني الذراتا 2

  معدنية( &الروابط األساسية )ايونية، تساهمية   

 الروابط الثانوية  

 على كيفية  تأثري طاقة الرتابط بني الذرات على   أمثلة

، أو امليكانيكية ، كيميائية) بعض خواص املواد 

  (الكهربائية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

  اليوجد مراجع املوضوع

 الشبكة الفراغية الرتكيب اهلندسي أو البنية البلورية للفلزات الصلبة 4

   وحدة اخللية البلورية 

    متغريات وحدة اخللية 

                العدد ألتناسقي 

   معامل االزدحام الذري  

   املتجهات البلورية 

    املستويات البلورية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

   مراجع املوضوع

 العيوب يف املواد الصلبة       4

   العيوب النقطية 

 و اإلقحام املتجانس   تالفراغا   

   الذرات الغريبة يف املواد الصلبة 

 )العيوب اخلطية )االخنالعات 

  االخنالعات يف عملية التشكيلأهمية 

 العوامل املؤثرة على حركة االخنالعات 

 أنواع االخنالعات 

  العيوب السطحية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

  اليوجد مراجع املوضوع
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 117 من  52

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التحوالت الطورية للفلزات             6

  خمططات التحوالت الطورية املتزنة 

 التجمد أو التبلور يف الفلزات والسبائك 

                                   املتجانس 

  الغري متجانس 

 حتوالت األطوار الصلبة 

 )السبائك احلديدية )الصلب الكربوني 

      السبائك الغري حديدية 

 سبائك النحاس وااللومنيوم 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 

  اليوجد مراجع املوضوع

 املعاجلات احلرارية لسبائك الصلب الكربوني 14

 املفاهيم األساسية 

 أنواعها 

 املعادلة 

 التخمري 

 التصليد 

   املراجعة 

 التمارين العملية

 اجراء العمليات التالية: 

o                       التخمري 

o                   املعادلة 

o                      التصليد 

                   املراجعة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 تآكل املعادن                                  6

        املفاهيم األساسية للتآكل 

 للمعادن التآكل الكهروكيميائي 

                     أنواع التآكل 

                           معدل التآكل 

          طرق جتنب/ التحكم بالتآكل 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملي األداء



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  53

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التمارين العملية

 جتهيز العينة / ا لول الكيميائي 

 معدل التآكل / حساب قياس. 

  اليوجد مراجع املوضوع

  اللدائن                                             4

  التفاعالت املكونة للدائن 

 تركيب اللدائن     

 اللدائن أنواع    

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 وجتهيز عينة للفحص اجملهري ارياخت 8

 .بأساسيات اختيار وحتضري عينة للفحص أجملهريالتعريف 

                     اختيار العينة 

                     قطع العينة 

        إسناد )حتضني(  العينة 

                         الصنفرة 

                )التنعيم )التلميع 

               )التنميش )اإلظهار 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

   الفحص اجملهري 6

 التعرف على أساسيات اجملاهر الضوئية 

 إجراء الفحص أجملهري للعينات املظهرة 

 تدوين النتائج ثم حتليلها 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

  منحنيات تربيد تبلور الفلزات 8

 مقدمة عن أنواع  األفران 

  التربيد ملعادن نقية و سبيكة ثنائيةرسم منحنى 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياألداء 

  اليوجد مراجع املوضوع

 

 املراجع
 م2000عثمان م. داوود ، حممد م. النجار وآخرون ميادين هندسة املواد ، جامعة امللك عبد العزيز جدة   -1

-Donald R. Askeland: The Science and Engineering of Materials, PWS, Boston, 1994. 2-  
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 117 من  54

 منتج 233 لرمزا CADالرسم مبساعدة احلاسب  سم املقررا

 منتج 131 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

     حماضرة

  4   عملي

     مترين

 صف املقرر:و

هذا املقرر ميِكن املتدرب من ا از الرسومات اهلندسية ثنائية وثالثية االبعاد باستخدام احلاسب ا لي، وحتديدا بنظام 

 . ويتضمن املقرروالتحكم يف خصائص العناصر املكونة هلا اتمع القدرة على تعديل الرسوم، (AutoCAD)اوتوكاد 

إضافة األبعاد والنصوص إىل ، تعديل الرسومات، مات ثنائية األبعادإنشاء الرسوعلي املواضيع التالية:  تدريب عملي

 النمذجة الصلبة، والرسم التجميعي ، حالنمذجة بالسطو ، انشاء الكتل وادراجها الي الرسم، الرسم

 هلدف العام من املقرر: ا

 ا لي .متكني الطالب من إ از الرسوم اهلندسية ثنائية وثالثية األبعاد باستخدام احلاسب 

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن: 

 يشغل جهاز احلاسب ا لي   -1

 AutoCADحيمل برنامج الرسم باحلاسب أتوكاد   -2

 م احلاسب ا لي و نظام األتوكاد ال از الرسومات ثنائية و ثالثية األبعاد.يستخد  -3

 .شرح أهمية الرسم مبساعدة احلاسب ي  -4

 يسمي الربامج املعروفة يف هذا اجملال  -5

 .ية لنظام أوتوكاد يشرح املكونات األساس  -6

 الرئيسية يصف ما حتتويه واجهة نظام أوتوكاد  -7

 يقوم بتنفيذ رسوم ثنائية األبعاد حتتوي أشكال متعددة.  -8

 يقوم بإضافة األبعاد و النصوص إىل الرسم.  -9

 الرسم.يقوم بإنشاء الكتل و إدراجها إىل   -10

 .الرسومات  يعدل  -11

 لرسوماتيف خصائص العناصر املكون ل يتحكم  -12

 الرسومات ثالثية األبعاد. ينشئ  -13

 .القطاعات و املساقط  ينشئ  -14

 العناصر و الرموز املدرجة جيمع  -15
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 117 من  55

 الرسومات. يطبع  -16

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 8 0 مقدمة 

  8 0 الرسومات ثنائية األبعادإنشاء 

 8 0 تعديل الرسومات 

 .4 0 إضافة األبعاد والنصوص إىل الرسم 

 .4 0 إنشاء الكتل و إدراجها إىل الرسم 

 النمذجة بالسطوح   Surface Modeling. 0 4 

  النمذجة الصلبة      Modeling Solid 0 16 

 الرسم التجميعي  Assembly Drawing 0 8 

  4 0 بكيفية إعداد الرسم لعملية الطباعةالتعريف 

 اجملموع
0 64 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية باملعمل  -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 إستخدام طفاية احلريقحيسن   -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 حيافظ على مسافة امنة بني عينيه وشاشة احلاسب  -6

 جيلس بالطريقة الصحيحة لتجنب مشاكل الظهر واملفاصل  -7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مقدمة 8

 املمكنة لربامج الرسم مبساعدة احلاسب  االستخدامات

. 

  ألغراض الرسم مبساعدة  االستخدامالربامج الشائعة

 احلاسب .

  مزايا الرسم مبساعدة احلاسب باملقارنة مع الطريقة

 لرسم .لالتقليدية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 117 من  56

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  وتوكاد األالتعريف بنظامAutoCAD 

 . املكونات األساسية للنظام ومتطلبات تشغيله 

 تويه من نوافذ وقوائم.أوتوكاد وما حت واجهه 

 أشرطة األدوات  و تعطيل  تنشيط(Toolbars). 

  إعداد حدود منطقة الرسم من خالل أمر 

Drawing Limits   و وحدات القياسUnits. 

o  

  اليوجد مراجع املوضوع

      ثنائية األبعادإنشاء الرسومات  8

  ألديكارتية و التعريف بنظم اإلحداثيات املطلقة والتزايدية

 القطبية.

 ( جممع اخلطوط ،  خطوط ، النقطة،رسم األشكال البسيطة 

مستيطالت ، مضلعات ،  ، دوائر ، أقواس ، قطوع ناقصة

 منحنيات (

 النقطية الشبكةاألدوات املساعدة ك استخدام 

  (Grid و )ات سكاامل(GRIPSو أدوات وثب )  الكائنات

(Object Snaps)  وSNAP. 

 . إعداد رسومات متكاملة تشتمل على أشكال بسيطة ومعقدة 

 ( إنشاء الطبقات و استعماهلا لتنظيم الرسوماتLayers.) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 :تعديل الرسومات 8

 إلجراء تعديالت على األشكال البسيطة .  Modifyوامر أ استخدام

  مسح، نسخ، نقلErase, Copy, Move 

  :نسخ تكراري، متديد، تدوير 

Array, Stretch, Rotate 
 تشذيب، تناظر، ترحيل متوازي: 

 Trim, Break, Mirror, Offset 
  تفكيك األشكال املعقدة إىل أشكال بسيطةExplode. 

  شطف وتنعيم الزواياChamfer, Fillet. 

  تغيري احلجمScale . 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع
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 117 من  57

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :إضافة األبعاد والنصوص إىل الرسم 4

  ألبعاد ااملختلفة يف الرسوم ثنائية  بأنواعهاإنشاء األبعاد. 

 . إضافة النصوص إىل الرسم 

 تعديل األبعاد والنصوص والتحكم يف خصائصها 

 . عمليات التهشري 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 . واستخداماتهاالتعريف بالكتل وأهميتها  4

  إنشاء الكتل وإدراجها إىل الرسم 

Make and Insert Blocks. 

  إنشاء الكتل بالسمات(Attributes.) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 Surface Modeling   النمذجة بالسطوح 4

 كرة، رالسطوح األولية ثالثية األبعاد: صندوق، هرم، موشو ،

 أسطوانة... خمروط،

3D Surface Primitives 

 :إنشاء سطوح بأوامر 

 Revsurf, Tabsurf,Rulesurf, Edgesurf. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

   مراجع املوضوع

 Modeling Solid      النمذجة الصلبة  16

 الرسومات ثالثية األبعاد إنشاء 

 .التعريف بطرق إنشاء الرسوم لألجسام ثالثية األبعاد 

  إنشاء رسوم ألجسام( أوليةPrimitives : ) ، صندوق  كرة

 ، حلقة، إسفني.، خمروط اسطوانة

  إحداثيات املستخدم نظم(UCS). 

  3املعاينة ثالثية األبعادD Views املنظور األزومرتي ، املشاهد:

 العلوية، األمامية و اجلانبية.

 املنطقية العمليات مركبة باستخدام مصمتةء رسوم ألجسام إنشا 

Boolean Operations.دمج، طرح، تقاطع : Union, 

Subtract, Intersect 
 ألبعاد من رسوم ثنائية األبعاد بطريقة ا إنشاء رسوم ألجسام ثالثية

التدوير حول وعن طريق  والسمك االرتفاعالبثق وعن طريق تغيري 

 حمور

(Extrude, Thickness, Revolve) . 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياألداء 
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 117 من  58

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  تعديل اجملسمات بعمليات التدوير و التناظر و النسخ

 3D Operationsالتكراري ثالثي األبعاد و حماذاة  

3D Array, Mirror 3D, Rotate 3D. 

 القطاعات  إنشاء(Sections) .و تهشريها 

  اليوجد مراجع املوضوع

 Assembly Drawing  الرسم التجميعي 8

 إدراج رموز جمهزة )نيوماتية وهيدروليكية 

كاألوتاد و  Design Centre" م...اخل( من "مركز التصمي

 الصواميل و احللقات و املسامري.

  استعمال أمرSCALE  .لتغيري حجم الرموز 

  استعمال أمرALIGN  .لغرض استقامة و حماذاة األجزاء 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 التعريف بكيفية إعداد الرسم لعملية الطباعة 4

 فضاء النموذج و فضاء الورقة 

                                Model Space and 
LAYOUT ( Paper Space) 

 ( إدراج كتلة عنوانTitle Block.) 

 املساقط  للرسوم ثالثية األبعاد استخراج. 

 .إضافة األبعاد للمجسمات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 اليوجد مراجع املوضوع

 

 املراجع

1-  AutoCAD2000 (or Later)User’s Guide, Autodesk,Inc.   

 AutoCADالتصميم ثالثي األبعاد باستخدام    -2

 ترمجة و إعداد املهندس أمين سيد درويش، شعاع للنشر و العلوم، سورية، حلب.
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 117 من  59

 منتج 246 لرمزا اختبار املواد سم املقررا

 منتج 145 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

     مترين

 صف املقرر:و

طرق معلومات نظرية وجتارب عملية للتعريف باخلواص امليكانيكية للمواد )خاصة املعادن( و حيتوي هذا املقرر على

ها. ا توي النظري يتضمن التعريف بابرز االختبارات االتالفية  واالختبارات الغري اتالفية للمواد من حيث أنواعها اختبار

وتطبيقاتها ووصفها واجراء احلسابات املصاحبة هلا. ا توي العملي يشمل تنفيذ جتارب الجراء اختبارات اتالفية تتضمن 

صدم، واختبار الصالدة. وكذلك اجراء اختبارات غري اتالفية تتضمن الفحص اختبارات الشد، والضغط، وااللتواء، وال

 باملوجات فوق السمعية، والفحص باجملال املغنطيسي، والفحص بالسوائل املتغلغلة.

 هلدف العام من املقرر: ا

اخلواص امليكانيكية يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بالطرق املختلفة الختبار املواد واملستخدمة للتعرف على 

 للمواد اهلندسية وإجراء التجارب اخلاصة بهذه الطرق واستنتاج اخلواص امليكانيكية.

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن: 

 يفحص آلة اختبار الشد.  -1

 جيهز آلة اختبار الشد  -2

 يشغل آلة اختبار الشد  -3

 اختبار اللي.يفحص وجيهز ويشغل آلة   -4

 آلة اختبار اللي جيهز  -5

 آلة اختبار اللي يشغل  -6

 يفحص آلة اختبار الصالدة.  -7

 آلة اختبار الصالدة. جيهز  -8

 آلة اختبار ا الصالدة. يشغل  -9

 يفحص وجيهز ويشغل آلة اختبار  الصدمة.  -10

 آلة اختبار  الصدمة. جيهز  -11

 آلة اختبار  الصدمة. يشغل  -12

 الضرورية للكشف عن العيوب.يستخدم االجهزة   -13
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 117 من  60

 يطابق املواد اخلام مع أوامر اإلنتاج للتأكد من جودة املواد املوردة و مدى مطابقتها للمواصفات ا ددة.  -14

 يقرن املنتج الفعلي باملواصفات القياسية بإجراء االختبارات الالزمة للتأكد من جودة املنتج.  -15

 التأكد من اجلودة.يقوم بالفحص التشغيلي لقياس املنتج و   -16

 يقوم بإجراء التجارب اخلاصة باختبار املواد املستخدمة للتعرف على اخلواص امليكانيكية للمواد اهلندسية.  -17

 يقوم بتحليل نتائج االختبارات.  -18

 استنتاج اخلواص امليكانيكية للمواد املختربةبيقوم   -19

 االختبارات.يقوم بإعداد التقارير الفنية املدعمة بنتائج   -20

 يقرأ املواصفات القياسية للمنتج  -21
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2 مقدمة

 8 6 اختبار الشد

 4 4 اختبار الضغط

 4 4 اختبار اللي

 4 4 اختبار الصدم

 6 4 اختبارات الصالدة

 6 8 اختبارات غري أتالفيه

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية باملعمل  -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 الواقية والكمامات كاألحذية واملريلة والقفازات للعمل املناسبة الشخصية احلماية ادوات يستخدم  -6

 الصحيحة استخدامها طريقة على تدربه بعد اال واملعدات وا الت العدد استخدم عن ميتنع  -7

 السقوط عن العمل معدات يؤمن  -8

 اليدوية العدد سالمة يفحص  -9

 من الزيوت والسوائليتحقق من خلو أرضية العمل   -10

 السالمة عند تنفيذ التجارب ارشاداتيطبق   -11
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 117 من  61

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة  2

o و املواد اهلندسية أهمية علم اختبار املواد. 

o و املواد اهلندسية علم اختبار املواد تصنيف 

o االت الصناعيةاجمليف  ااستعماالته 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

   مراجع املوضوع

                  اختبار الشد 14

 . اهلدف من اختبار الشد 

 واالنفعال . اإلجهاد      

  واالنفعال . اإلجهادمنحنى 

  : حد املرونة  –معامل املرونة  –اخلضوع  إجهادحساب– 

 ، املطيلية.حد الكسر – إجهادأقصى 

 .تأثري درجة احلرارة على اختبار الشد 

 التمارين العملية

  اختبار الشد ومواصفاتها والعينات  مبكينةالتعريف

 القياسية .

 . أجراء االختبار على عينات خمتلفة 

  واالستطالة واالنفعال من منحنى احلمل  اإلجهادرسم منحنى 

   ،استنتاج اخلصائص امليكانيكية املختلفة: حد املرونة

معامل يونج للمرونة، حد التناسب، إجهاد اخلضوع، املقاومة 

 .القصوى للشد، إجهاد الكسر

  دراسة تأثري زيادة نسبة الكربون يف احلديد على نتائج الشد

. 

  والزهر  الصلب الطريمقارنة نتائج االختبار للحديد

 .واألملنيوموالنحاس 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع املوضوع

Horst Czichos, Tetsuya Saito, Leslie Smith, Handbook of 

materials and teasting, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, 

388-407 

 

           غطضاختبار ال 8

  اختبار الضغط .اهلدف من 

 . عينات اختبار الضغط 

  الضغط. الختبارواالنفعال  اإلجهادمنحنى 

 التمارين العملية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 117 من  62

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الضغط خطوات إجراء اختبار . 

 . عينه اختبار الضغط 

  واالنفعال الختبار الضغط . اإلجهادرسم منحنى 

 مقارنة نتائج االختبار لعينات خمتلفة 

  اليوجد مراجع املوضوع

                     اختبار اللي  8

  اللياهلدف من اختبار 

     اإلجهادات القصية 

 منحنى عزم الدوران و مقدار اللي  

 معيار مرونة القص: معاير اجلساءة 

 التمارين العملية

 . خطوات إجراء االختبار 

  عزم الدوران و مقدار الليرسم منحنى 

 معاير مرونة القص 

 مقاومة خضوع القص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

              ةاختبار الصدم 8

 . اهلدف من االختبار 

 . وصف نظرية ومكينة االختبار 

  طريقة االختبار بواسطة 

 و املتانة حساب طاقة الصدم . 

 اختبار الصدم تأثري احلرارة على 

 التمارين العملية

  االختبار ومواصفاتها. مبكينةالتعريف 

  االختبار ومواصفات العينات  إجراءطريقة 

 . إجراء االختبار على عينات خمتلفة 

 . مقارنة نتائج االختبار لعده عينات 

  االختبار لعينة حتت درجات حرارة مقارنة نتائج

 خمتلفة.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع
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 117 من  63

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

         اختبارات الصالدة 10

 الغرض من االختبار 

  ومقارنتها : الصالدةطرق قياس 

o Brinell 
o Vickers 
o Rockwell 

 التمارين العملية

 الصالدة جهاز اختبار اءزإج . 

 . عينات االختبار وطرق إجراء االختبار وقراءة النتائج 

 : إجراء االختبار بواسطة 

o Rockwell 
o Brinell 

 Vickers 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع املوضوع

Horst Czichos, Tetsuya Saito, Leslie Smith, Handbook of 

materials and teasting, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, 

366-387 

 

 غري اتالفيهالاالختبارات  14

 اهلدف من هذه االختبارات 

 طبيعة العيوب و مصادرها 

 رائق الفحصبعض ط : 

o  األشعة السينية 

o عن ات فوق السمعية جالفحص باملو

             العيوب الداخلية للمعادن 

o الفحص باجملال املغناطيسية 

 التمارين العملية

 .الفحص باملوجات فوق السمعية 

 الفحص باجملال املغنطيسي . 

 .الفحص بالسوائل املتغلغلة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 

 املراجع

 . اختبارات املواد اهلندسية  -1

 األستاذ الدكتور جعفر احليدري، دار املعتز للنشر و التوزيع، األردن.

 

 اهلندسة التطبيقية للمواد  -2

 د. حممد عز الدهشان و آخرون، النشر العلمي و املطابع، جامعة امللك سعود.

 

3-  Horst Czichos, Tetsuya Saito, Leslie Smith, Handbook of materials 

and teasting, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 
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 117 من  64

4-  Engineering Materials, An Introduction to their Properties and 

Applications 

Ashby M.F. and Jones R.H., Parts I and II Pergamon Press, Oxford 

1981 

 

5-  Courtney, T. H., “ Mechanical Behavior of Materials”, N. Y., 

McGraw-Hill, 1990. 

 

6-  . Harmer E., George E. and George F., “ The Testing of 

Engineering Materials”, McGrraw-Hill Book Company. 1982. 
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 117 من  65

 منتج 235 لرمزا  CNC  التحكم الرقمي باحلاسب سم املقررا

 منتج252/ منتج 251 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

     حماضرة

 4    عملي

     مترين

 صف املقرر:و

ومتكينه من إنشاء  باملبادئ األساسية لتقنية التحكم الرقمي باحلاسب املتدربتزويد يهدف هذا املقرر اىل 

حيتوي على تدريب عملي على كيفية استخدام تقنية التحكم  . وعلى خمارط وفرايز التحكم الرقميالربامج وتنفيذ 

 تحكم الرقميعلى استخدام نظم اإلحداثيات وتشغيل وجتهيز خمارط وفرايز الالتدريب  يتضمنالرقمي باحلاسب ، إذ 

  إنشاء وتنفيذ برامج تشغيل أساسية. وعمل دورات يف اخلراطة واخللخلة والثقب وكذلك الفرايز وتسوية االسطح من خالل

وكذلك ميِكن املتدرب من قراءة الرسوم وحتويلها اىل برامج، و كتابة الربامج يف آالت التحكم الرقمي وتنفيذ قطع 

 املشغوالت عليها.

 ن املقرر: هلدف العام ما

على خمارط الربامج ومتكينه من إنشاء وتنفيذ  تزويد الطالب باملبادئ األساسية لتقنية التحكم الرقمي باحلاسب

 وفرايز التحكم الرقمي .

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 قراءة الرسوم يقوم ب  -1

 التحكم الرقميإىل برامج على آالت الرسوم  حيول  -2

 الربامج يف آالت التحكم الرقمي الرقمية يكتب  -3

 الربامج يف آالت التحكم الرقمي الرقمية حيرر  -4

 بعض القطع البسيطة على آالت التحكم الرقمي. ينفذ  -5

 .CNCاملتغريات الالزمة للعمليات الفنية يف آلة التحكم الرقمي  حيسب  -6

 والتحكم الرقمييعدد الفروق بني ا الت التقليدية   -7

 يعدد مميزات آالت التحكم الرقمي  -8

 سرعة القطع املناسبة لعملية التشغيل حيسب  -9

 التغذية املناسبة لعملية التشغيل حيسب  -10

 حيدد نقطة الصفر املناسبة على الشغلة.  -11

 يقرأ األبعاد على الرسوم بطريقة مناسبة  الت التحكم الرقمي  -12

 بطريقة مناسبة  الت التحكم الرقمييكتب األبعاد على الرسوم   -13
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 117 من  66

 يدر  أهمية األمتته يف عمليات اإلنتاج  -14

 يدر  أهمية الدقة يف عمليات التشغيل.  -15

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 CNC 0 4مقدمة يف آلة التحكم الرقمي 

 4 0 اإلحداثيات وأوامر احلركة األساسية يف املخارط

 4 0 األوامر الفنية األساسية  يف املخارط

 16 0 الدورات اجلاهزة يف املخارط

 8 0 اإلحداثيات وأوامر احلركة األساسية يف الفرايز

 16 0 الدورات اجلاهزة يف الفرايز

 12 0 الدوال اخلاصة يف الفرايز

 اجملموع
0 64 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية بالورشةيتحقق من   -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 الواقية والكمامات كاألحذية واملريلة والقفازات للعمل املناسبة الشخصية احلماية ادوات يستخدم  -6

 الصحيحة استخدامها طريقة على تدربه بعد اال واملعدات وا الت العدد استخدم عن ميتنع  -7

 السقوط عن العمل معدات يؤمن  -8

 اليدوية العدد سالمة يفحص  -9

  حادة حواف على حتتوي اليت العدد مع يتعامل حبذر  -10

 العمل من الزيوت والسوائليتحقق من خلو أرضية   -11

 يطبق قواعد السالمة عند تنفيذ التمارين  -12

  



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 CNCيف آلة التحكم الرقمي مقدمة  4

  تعريف بنظم التحكم الرقمي باحلاسب وتطورها

 التارخيي .

  املربجمة بالثابتة . مقارنة األتوماتية 

 Types of automation: fixed and 

programmable automation 

  ملقارنة بني كل من اDNC   وCNC وNC 

  املقارنة بني املكائن التقليدية ومكائنCNC 

  التعرف على أجزاء آلة التحكم الرقمي ومفاتيح

 التشغيل.

 .حماور احلركة 

 .أنواع احلركة 

  ،املرجع، الشغلة(.نقاط الصفر )املاكينة 

o .قراءة الرسوم واختيار نقطة الصفر للشغلة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 اإلحداثيات وأوامر احلركة األساسية يف املخارط. 4

 .شبكة الرتبيع 

 ( حماور احلركة يف املخارطX,Z.) 

o  أوامر احلركة االساسية اإلنتقال

 G0,G1,G2,G3والقطع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع
 

 )بدء ونهاية الربنامج( يف املخارط األوامر الفنية األساسية 

  نقل نقطة الصفر للماكينة والشغلة

G54,G53,59,G92 

  حتديد السرعة القصوى للدورانS 

 حتديد وحساب سرعة القطع والعدة واجتاه الدوران 

G96,S,T,M4 

  حتديد التغذيةF 

  نهاية الربنامجM30 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o إدخال وتنفيذ الربامج على ا لة 

  اليوجد مراجع املوضوع

 الدورات اجلاهزة يف املخارط  16

Canned Cycles in Lathes.          

 حترير وحذف األوامر والربامج 

  دورة اخلراطة الطولية والسلبةG84. 

  دورة اخللخلة والقطعG86. 

  دورة الثقبG87. 

  )دورة اللولبة)القالووظG85. 

o  األوامر املساعدة

M3,M4,M5,M8,M9 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 اإلحداثيات وأوامر احلركة األساسية يف الفرايز 8

 ( حماور احلركة يف الفرايزX,Y,Z.) 

 .درجات احلرية وارتباطها بعدد ا اور 

 .قاعدة اليد اليمنى 

  نوعي التفريزG17,G18 

  الدوالG0,G1,G2,G3,G51-59,. 

  أوامر تعويض نصف قطر العدة

G40,G41,G42,G43,G44 

  نظام األبعادG90,G91. 

o  األوامر املساعدةM6,M66 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  اليوجد مراجع املوضوع

 Milling cyclesالدورات اجلاهزة يف الفرايز  16

  وحتريرها على الفريزةكتابة الربامج 

 دورة تسوية األسطح 

 .دورة الثقب 

  .دورة اجليب املربع واملستطيلRectangular pocket cycle  

  .دورة اجليب الدائريCircular pocket      

   .دورة القالووظThreading cycle          

  .دورة الربغلةReaming cycle              

 ألعمال الشفهية.االختبارات وا

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 117 من  69

o .دورة التقسيم 

  اليوجد مراجع املوضوع

 Special functionsالدوال اخلاصة يف الفرايز  12

 .التكرار 

 .التدوير 

 .العكس املرئي 

 .نقل نقطة الصفر 

 .التكبري والتصغري 

o  .الربامج الفرعيةSub-

programs             

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  األداء العملي

 اليوجد مراجع املوضوع

 

 املراجع

 Introduction to Computer Numerical Control (CNC) (3rd Edition) 

(Hardcover), 

By James V. Valentino and Joseph Goldenberg. Prentice Hall; 3 

edition (October 1, 2002). ISBN-10: 0130944246, ISBN-13: 

978-0130944245. 

1-  

  Programming of CNC Machines: Student Workbook [STUDENT 

EDITION] (Paperback) by Ken Bannister, Industrial Press, Inc.; 2 

edition (March 1, 2003) 

ISBN-10: 0831131624, ISBN-13: 978-0831131623 

2-  
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 117 من  70
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 منتج 271 لرمزا تقنية حلام سم املقررا

 منتج 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

     مترين

 صف املقرر:و

أساسيات اللحام و حلام القوس الكهربائي سواء حلام القوس املعدني حبماية الغازات حيتوي هذا املقرر على 

( و حلام االكسي (TIGاو حلام القوس الكهربائي باستخدام قطب تنجسنت حبماية الغازات اخلاملة  (MIG)اخلاملة 

الزهر والصلب الكربوني ستيلني و حلام املقاومة الكهربائية واستخداماتها ورموزهه املختلفة  و ضوابط حلام 

والسبائكي . وكذلك حيوي علي عيوب اللحام و أنواعها وأسباب حدوثها وطرق الكشف عنها وكيفية تفاديها. و 

إكساب الطالب املهارة الكافية لتنفيذ عمليات اللحام بانواعها و يهدف إىل كذلك املواد القابلة وغري القابلة  للحام. و 

 ط السالمة يف اللحام.تقييم جودتها واتباع ضواب

 هلدف العام من املقرر: ا

بأساسيات اللحام وطرقه املختلفة وإكساب الطالب املهارة الكافية  يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب

 .لتخصص فين إنتاج وكذلك تعريف الطالب مبسببات العيوب وطرق الكشف عنها

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 :أن قادرًا علىأن يكون املتدرب  

 التأكد من تغذية خطوط اإلنتاج باملواد اخلام املطلوب تصنيعها.  -1

 فحص هذه املواد قبل البدء بالعملية اإلنتاجية   -2

 توفري األدوات واملعدات الضرورية للسالمة   -3

 تنفيذ العمل املطلوب  -4

 املواصفات القياسية للمنتج لضمان سري العملية اإلنتاجية حسب اخلطط و املواصفات املطلوبة. يطبق  -5

 املواد اخلام مع أوامر اإلنتاج للتأكد من جودة املواد املوردة و مدى مطابقتها للمواصفات ا ددة. ةطابقم  -6

 للتأكد من جودة املنتج. جراء االختبارات الالزمةنتج الفعلي باملواصفات القياسية إليقرن امل  -7

 الفحص التشغيلي لقياس املنتج.ينفذ   -8

 املنتج جودة يضبط  -9

 جتهيز املعدات وا الت الضرورية لتنفيذ عمليات اللحام.  -10

 تشغيل املعدات وا الت الضرورية لتنفيذ عمليات اللحام  -11

 احلماية والغازات اخلاملة.معرفة ضوابط اختيار شدة التيار وفرق اجلهد وأقطاب اللحام ومساحيق   -12



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  72

 إعداد التقارير الفنية عن عملية اإلنتاج.  -13

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

  0 4 مدخل لتقنية اللحام 

  0 4 القوس الكهربائى حلامأساسيات 

 8 4 اللحام القوسي حبماية املساحيق 

 حلام ال MIG 4 8 

  حلام الTIG 2 8 

 12 2 حلام ا وكسي استيلني 

 12 2 حلام املقاومة الكهربائية 

 ليزر، بالزما و  –)الثرميت، املونة والسمكرة وطرق حلام متطورة  عمليات اللحام

 شعاع الكرتوني(

4 8 

 0 2 قابلية املواد للحام 

 8 4 عيوب اللحام وطرق الكشف عنها 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 السالمة :إجراءات واشرتاطات 

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية بالورشة  -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 الواقية والكمامات كاألحذية واملريلة والقفازات للعمل املناسبة الشخصية احلماية ادوات يستخدم  -6

 الصحيحة استخدامها طريقة على تدربه بعد اال واملعدات وا الت العدد استخدم عن ميتنع  -7

 السقوط عن العمل معدات يؤمن  -8

 اليدوية العدد سالمة يفحص  -9

  حادة حواف على حتتوي اليت العدد مع يتعامل حبذر  -10

 اللحام بعملية البدء قبل اللحام توصيل شبكة الغازو تسربات يفحص  -11

 يفحص األسطوانات ومؤشرات قراءة الضغط  -12

 يطبق ارشادات السالمة املتعلقة بعمليات اللحام عند تنفيذ التمارين  -13
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مدخل لتقنية اللحام  4

  عن تطور نبذة تارخيية 

 تعريف اللحام وأنواعه  

 .وصالت اللحام ورمز اللحام 

  قواعد السالمة باللحام الغازي   والكهربائي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

 أساسيات حلام القوس الكهربائى 4

  ،نبذة تارخيية 

  ،فكرته 

  ،أنواعه 

  ،مزاياه 

 التيار الكهربائى والقطبية  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

  اللحام القوسي حبماية املساحيق 12

 .أنواعه واستخداماتها 

 .معداته 

 .املساحيق، تركيبها ودورها 

 .ضوابط تنفيذ اللحام 

 التدريب العملي

 .تطبيق ضوابط السالمة 

 .جتهيز الوصلة 

 .تنفيذ اللحام 

   تقييم جودة اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

  MIG Metal inert gas arc welding حلام الــ 12

 ا.معداته وضوابط تشغيله 

 .الغازات اخلاملة، أنواعها ودورها  

 .مميزاته 

 ضوابط تنفيذ اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 117 من  74

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التدريب العملي

 .تطبيق ضوابط السالمة 

 .جتهيز الوصلة 

 .تنفيذ اللحام 

 تقييم جودة اللحام 

  ال يوجد مراجع املوضوع

  TIG Tungsten inert gas arc weldingحلام الــ  10

 .معداته وضوابط تشغيلها 

 .قطب التنجسنت 

 ضوابط تنفيذ اللحام 

 التدريب العملي

 .تطبيق ضوابط السالمة 

 .جتهيز الوصلة 

 .تنفيذ اللحام 

 تقييم جودة اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

 حلام اآلوكسي استيلني 14

 .الغازات املستخدمة 

 املعدات 

 ضوابط تنفيذ اللحام 

 التدريب العملي

 .تطبيق ضوابط السالمة 

 .جتهيز الوصلة 

 .تنفيذ اللحام 

 تقييم جودة اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

 حلام املقاومة الكهربائية  14

 .أنواعه واستخداماتها  

 خدامها.معداته واست 

 .ضوابط تنفيذ اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 117 من  75

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التدريب العملي

 .تطبيق ضوابط السالمة 

 .جتهيز الوصلة 

 .تنفيذ اللحام 

 تقييم جودة اللحام 

  ال يوجد مراجع املوضوع

 عمليات اللحام 12

 )حلام الثرميت )فكرته وتنفيذه  

  حلام املونة والسمكرة  

 )فكرته ، أسال  اللحام، ضوابط التنفيذ  

 )طرق حلام متطورة )ليزر، بالزما ، شعاع الكرتوني 

 والسمكرة التدريب العملي على حلام املونة

 .تطبيق ضوابط السالمة 

 .جتهيز الوصلة 

 .تنفيذ اللحام 

 تقييم جودة اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

 قابلية املواد للحام 2

  الصلب الكربونى،الصلب السبائكى، الزهر واملواد

 غري احلديدية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

 عيوب اللحام وطرق الفحص  12

 أنواع العيوب.ومسبباتها 

 .ضوابط تفادي العيوب عند حلام الزهر والصلب 

 طرق الكشف عن عيوب اللحام 

 التدريب العملي

  الفحصمعرفة عيوب اللحام وطرق 

 .أنواع العيوب 

 .مسببات العيوب 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 117 من  76

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .ضوابط تفادي العيوب عند حلام الزهر والصلب 

 .طرق الكشف عن عيوب اللحام 

 ال يوجد مراجع املوضوع
 

 

  ال يوجد 1 املراجع
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 117 من  77

 

 منتج 121 لرمزا النيوماتي واهليدروليكيأساسيات التحكم  سم املقررا

 يفيز 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

     مترين

 صف املقرر:و

هذا املقرر حيتوي معلومات نظرية وجتارب عملية لتزويد املتدرب باملعارف واملهارات حول األسس النظرية والعملية لنظم 

التحكم النيوماتية واهليدروليكية ، والكهرونيوماتية والكهروهيدروليكية واساسيات التحكم املربمج وكيفية 

الله من معرفة انواع الصمامات ورموزها سواء النيوماتية او تطبيقه على نظم التحكم. وأيضا يتمكن املتدرب من خ

اهليدروليكية والضواغط و انواع األسطوانات، وكذلك كيفية عمل الدوائر النيواتية واهليدروليكية وكيفية التحكم 

ل يف املصانع بسرعة االسطوانات و بقدرة النظم. ويتمكن املتدرب من تطبيق ما تعلمه من خالل امثلة واقعية تؤهله للعم

 واملنشآت املشابهة.

 هلدف العام من املقرر: ا

جيب أن يكون الطالب قادرا على حتليل النظم اهلندسية كنظم حتكم ويعرف اإلمكانات املختلفة حلل املشكالت 

حلل  بها. وينبغي أن يكون قادرا على إنشاء خمططات لدوائر بسيطة لنظم نيوماتية واهليدروليكية وكهرونيوماتية

 مشكالت فنية حمددة وذلك من خالل جتارب معملية

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 أن يكون املتدرب قادرًا على: 

 توضيح عناصر الدوائر النيوماتية واهليدروليكية  -1

 تركيب نظم حتكم اهليدروليكية ونيوماتية  -2

 التحكم املنطقي املربمج ، ساسياتوصف أ  -3

 وصف أساسيات التحكم التتابعي   -4

 يف املخترب التحكم التتابعي حكم املنطقي املربمج والتعمل تطبيقات   -5

 شرح طرق حتكم القدرة والسرعة يف النظم االهليدروليكية  -6

 كهرونيوماتية ( –اهليدروليكية  –إجراء بعض التجارب املناسبة لنظم حتكم ) نيوماتية   -7

 شرح أسس نظم التحكم  -8

 توضيح عناصر الدوائر النيوماتية واهليدروليكية  -9

 تركيب نظم حتكم اهليدروليكية ونيوماتية  -10
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 117 من  78

 شرح طرق حتكم القدرة والسرعة يف النظم اهليدروليكية  -11

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 4  أساسيات نظم التحكم

 8 6 واهليدروليكية  عناصر الدوائر النيوماتية

 8 6 عناصر الدوائر الكهرونيوماتية والكهروهيدروليكية

 6 6 نظم التحكم التتابعي

 6 6 مقدمة يف التحكم املنطقي املربمج

 4 4 حتكم السرعة والقدرة للنظم اهليدروليكية

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 اإلضاءة والتهوية باملعمليتحقق من مناسبة مستويات   -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 يتحقق من سالمة التوصيالت الكهربائية  -6

 عند تنفيذ التجاربيطبق إرشادات السالمة   -7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

    التحكمأساسيات نظم  4

 استخدامات التحكم  

 دوائر التحكم  

 حتليل دوائر التحكم  

 اهليدروليكي   مقارنة بني التحكم النيوماتي والتحكم 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع
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 117 من  79

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  عناصر الدوائر النيوماتية واهليدروليكية 14

 وحدة اخلدمة  

 الصمامات األتجاهية  

 صمامات الضغط  

 صمامات التدفق  

 طرق تشغيل الصمامات  

 االسطوانات  

 التحكم يف اسطوانة مفردة الفعل 

  الفعلالتحكم يف اسطوانة مزدوجة 

  

 التحكم املباشر  

 التحكم الغري مباشر 

 التدريب العملي

  :فحص عناصر الدوائر النيوماتية واهليدروليكية التالية 

o وحدة اخلدمة  

o الصمامات األتجاهية  

o صمامات الضغط  

o صمامات التدفق  

 ائر النيوماتية واالهليدروليكيةطرق تشغيل الدو 

 الصمامات  

 االسطوانات  

 مفردة الفعل التحكم يف اسطوانة 

 التحكم يف اسطوانة مزدوجة الفعل 

 التحكم املباشر  

 التحكم الغير مباشر 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع
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 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  80

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  عناصر الدوائر الكهرونيوماتية والكهروهيدروليكية 14

  البسيطةمراجعة للدوائر الكهربية  

 التحكم املباشر السطوانة واحدة 

 التحكم الغري املباشر السطوانة واحدة 

 املفاتيح الكهربية 

 الدوائر الكهرنيوماتية والكهروهيدروليكية 

 التحكم املنطقي 

 التدريب العملي

 فحص عناصر الدوائر الكهرونيوماتية والكهرواهليدروليكية 

 مراجعة للدوائر الكهربية البسيطة 

  املباشر السطوانة واحدةالتحكم  

 التحكم الغري املباشر السطوانة واحدة 

 املفاتيح الكهربية  

 الدوائر الكهرنيوماتية والكهرواهليدروليكية 

 التحكم املنطقي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

 التتابعينظم التحكم  12

 األداء الوظيفي 

 دائرة التحكم التتابعي 

 : متارين عملية على 

 نظم التحكم التتابعي 

 األداء الوظيفي  

 دائرة التحكم التتابعي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

 اهليدروليكيةحتكم السرعة والقدرة للنظم  12

 حتديد الضغط ،تنظيم السرعة 

 تدريب عملي على: 

 ختبارات حتكم السرعة والقدرة للنظم اهليدروليكية  

 حتديد الضغط ،تنظيم السرعة 

 فحص مكونات دائرة التحكم املنطقي املربمج  

 طرق برجمة وحدة حتكم منطقي قابل للربجمة  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي
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 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  81

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  ال يوجد مراجع املوضوع

 مقدمة يف التحكم املنطقي املربمج 8

 مكونات دائرة التحكم املنطقي املربمج 

 طرق برجمة وحدة حتكم منطقي قابل للربجمة 

 التدريب العملي

 فحص مكونات دائرة التحكم املنطقي املربمج  

  للربجمةطرق برجمة وحدة حتكم منطقي قابل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 ال يوجد مراجع املوضوع

 

 

1 Chris Stacey,  Practical Pneumatics, Print publication date: December 

2015 

 

2 Training System for Control Technology by FESTO DIDACTIC 

Electropneumatics Basic Level Book of exersices with solutions 

ISBN 3 - 8127 - 0891 – 4. 

 

 Doddannavar, Ravi, Barnard, Andries, Practical Hydraulic Systems: Operation and 

Troubleshooting for Engineers and Technicians, Newnes 2005 
 

3 Fundamentals of Pneumatic Control Engineering A text book from 

FESTO DIDACTIC ISBN 3812708515 Inroduction to Pneumatics by 

H.Meixnber / R. Kobler Published by FESTO. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tandfebooks.com/author/Stacey%2C+Chris
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 117 من  82

 منتج 234 لرمزا CAD/CAMالتصميم و التصنيع باحلاسب  سم املقررا

 منتج 233 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 1    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

     حماضرة

 2    عملي

 1    مترين

 صف املقرر:و

يتم يف هذا املقرر تعريف املتدرب على املعلومات و املفاهيم األساسية املتعلقة بالتوجهات احلديثة يف جمال التصميم 

.  و كما حيتوي هذا املقرر على تدريب عملي للكيفية اليت متكن الطالب CAD/CAMو التصنيع مبساعدة احلاسب 

لتصميم قطع ثنائية و ثالثية األبعاد و برجمة     (MASTERCAM)نظام ماسرتكام  و من استخدام احلاسب ا لي

املخارط و الفرايز وإجراء حماكاة لعمليات التشغيل. و يكتسب املتدرب املهارات األساسية و الضرورية  CNC تماكينا

 . ويتمكن املتدرب منCNC تيف استعمال نظام ماسرتكام إل از رسومات ثنائية و ثالثية األبعاد و برجمة ماكينا

 و تشغيلها. CNCتشغيل برنامج التصميم والتصنيع باحلاسب وكيفية توصيل جهاز احلاسب مباكينة ال 

 هلدف العام من املقرر: ا

إل از رسومات ثنائية و  MASTERCAMإكساب املتدرب املهارات األساسية و الضرورية يف استعمال نظام 

 تثالثية األبعاد و برجمة ماكينا

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 .يشغل احلاسب   -1

 حيمل برنامج التصميم و التصنيع باحلاسب  -2

 MASTERCAMيشغل برنامج   -3

4-  
( Ethernet بالطريقة املتوفرة يف املعمل اما من خالل الشبكة ا لية )  CNCيصل جهاز احلاسب مبكينة 

 .  RS232Dأو بواسطة الكيبل 

 يشرح أهمية التصميم و التصنيع باحلاسب.  -5

 كثر شيوعا يف هذا اجملالاألالربامج  يعرف  -6

  MASTERCAMيشرح املكونات األساسية لنظام   -7

 من وحدات و ما حتويه الواجهات الرئيسية لكل من هذه الوحدات.النظام ويه يصف ما حي  -8

 .ئية و ثالثية األبعاد بالربنامج يقوم بتنفيذ رسوم ثنا  -9

 جيلب رسومات من برامج أخرى  -10

 تيار أدوات القطع املناسبة.خي  -11
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 117 من  83

12-  
مقومات وظروف التشغيل املالئمة كسرعة التشغيل و معدل التغذية و نوعية التربيد و املواد اخلام، يف  يضع

 عمليات التفريز أو اخلراطة

  ينشىء مسارات أدوات القطع   -13

   G Codeيقوم بتوليد برامج   -14

  يفحص الربامج   -15

 للتنفيذ  CNCإىل مكينة جيري ا اكاة لقبل أن يرسلها   -16

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 CAD/CAM Concepts 0 3مفاهيم التصميم و التصنيع باحلاسب  

 6 0 باحلاسب تشغيل واستكشاف برنامج التصميم و التصنيع

 MASTERCAM 0 9التصميم يف بيئة  

 Lathe. 0 12عمليات اخلراطة يف وحدة :

 Mill 0 12عمليات التفريز يف وحدة: 

 Lath 0 6 أو  Millفحص مسالك أدوات القطع و حماكاة التشغيل يف الوحدات املناسبة: 

 اجملموع
0 48 

48 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية باملعمليتحقق من   -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 حيافظ على مسافة امنة بني عينيه وشاشة احلاسب  -6

 جيلس بالطريقة الصحيحة لتجنب مشاكل الظهر واملفاصل  -7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 CAD/CAM Conceptsمفاهيم التصميم و التصنيع باحلاسب   3

 أمتتة عمليات التصميم و التصنيع

 االكثر استخداما يف اإلنتاج:  CAD/CAMنبذة عن برامج 

 MASTERCAM, 

 Pro/Engineer,  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 117 من  84

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Solid Works, 

  CATIA,  

 SurfCam… 

  ال يوجد مراجع املوضوع

 MASTERCAMتشغيل واستكشاف برنامج التصميم و التصنيع باحلاسب  6

 واجهة الربنامج 

  وحداته 

  قوائمه 

  أدوات املختلفة.أشرطة 

 وحدة التصميم املنفصلةDesign Module 

       وحدة التفريز/ التصميمMill Module 

   وحدة اخلراطة/ التصميمLathe Module 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

 MASTERCAM  التصميم يف بيئة 9

 طرق التصميم/ النمذجة  

 :2إطارات الشبكيةD, 21/ 2  D, 3D                Wire 

Frame  Modeling 

  السطوحSurface Modeling 

  النمذجة الصلبةSolid Modeling 

 كرتونيا : حتميل أو جلب إىل وحدةتبادل الرسومات ال 

  التصميم ملفات من برامج التصميم أخرى من خالل أمر

Converters :بتنسيقات 

 ASCII, STEP, DWG, DXF, IGES, ProE, 

  إنشاء رسومات و تعديلها داخل وحدة التصميم املنفصلة أو التابعة

املعهودة و املشابهة  ريز أو اخلراطة باستعمال األوامرلوحدتي التف

 :ألوامر أتوكاد

Create: Point, Line, Arc, Fillet, Spline, Curve, 
Surface, Rectangle, Drafting, Chamfer, Letters, 

Pattern, Ellipse, Polygon,…. 
Modify: Fillet, Trim, Break, 

Xform: Mirror, Rotate, Scale, Translate, 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع
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 117 من  85

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  Lathe: عمليات اخلراطة يف وحدة 12

  تنظيم العمل و تعيني براميرتات أداة القطع و رقمها و سرعتها و

معدل التغذية و نقطة اإلسناد و نوع التربيد، و نقطة الصفر و نوع 

 مادة اخلام، و حجم قطعة اخلام...

 .Job Setup: Tool and Operation Parameters 

 إنشاء مسار أداة القطع للتطبيقات التالية 

 TOOLPATHS 
 Rough/Finish  اخلراطة الطولية )استقرابية/ تشطيبية(

Turning 

o  اخلراطة الواجهية    Facing 

o اخللخلة، الثقب   Drilling, Grooving 

  قطع اللولب     Thread Cutting 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

  Mill عمليات التفريز يف وحدة: 12

  تنظيم العمل و تعيني براميرتات أداة القطع و رقمها و سرعتها و

معدل التغذية و نقطة اإلسناد و نوع التربيد، و نقطة الصفر و نوع 

 مادة اخلام، و حجم قطعة اخلام....

 Job Setup: Tool and Operation 
Parameters            

 TOOLPATHSإنشاء مسار أداة القطع 

 :للتطبيقات التالية 

o الكنتورContour 

o الثقب، الربغلة، قطع اللولب 

 Drilling, Reaming, Thread-Cutting 

o تفريز اجليب املستطيل 

 Rectangular Pockets  

o تفريز اجملاري    Slot Milling 

o تفريز اجليب الدائري 

           Circular Pockets 

 ت واألعمال الشفهية.االختبارا

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 ال يوجد مراجع املوضوع

 أو  Mill: يف الوحدات املناسبة فحص مسالك أدوات القطع و حماكاة التشغيل 6

Lathe  

 من خالل أوامر:                                 قالفحص للمسار و حماكاة للتطبي

Toolpaths: Operations: Backplot 

:Verify.               

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  توليد برنامج القطعةPart Program G Code                 

 إعداد امللفنيNC  ) الربنامج(G Code  وNCI  من خالل أمر

Post  بعد حتديد املعاجلPost Processor  املتوافق مع نظام

 املستقبلة للربنامج. CNCالتحكم ملكينة 

  ضبط أعدادات االتصال على احلاسب وفق أعدادات نظام

 من خالل األوامر:  CNCالتحكم ملكينة 

Screen: Configure: Communications: Port, Baud 
Rate, Handshaking,…. 

  إرسال الربنامج ملكينةCNC  املتصلة  باحلاسب بإحدى

 Send(  من خالل أمر RS232 أو  Ethernet) النمطني

  تنفيذ و تشغيل القطعة على مكينةCNC 

 ال يوجد مراجع املوضوع

 

 املراجع

1 1- "Mastercam Mill Training Tutorials V9" by S. Carroll and M. 

Lendel, 

In-House Solutions Inc. 

 

2 "Mastercam Lathe Training Tutorials" In-House Solutions Inc. 

1999 
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 منتج 272 لرمزا تقنية تشكيل سم املقررا

 منتج 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

     مترين

 املقرر:صف و

يتضمن معلومات نظرية وتطبيق عملي مكثف يف الورشة لتزويد املتدرب باملعارف واملهارات التطبيقية  هذا املقرر

تشكيل املعادن واملفاهيم واحلسابات املتعلقة بها، بغرض متكينه من املقارنة بني تلك العمليات  الالزمة حول ابرزعمليات

وتقييمها اقتصاديا واختيار األنسب منها عند اعداد خطط التصنيع. ا توي النظري يتناول عمليات السباكة والدرفلة 

ث وصفها والتعريف بتصنيفاتها واملفاهيم واحلدادة والبثق والسحب وتشكيل االلواح املعدنية والكبس من حي

واحلسابات اهلندسية والتجهيزات املتعلقة بكل  بها، وكذلك يتناول تشكيل املساحيق وتشكيل اللدائن وحساباتها 

اهلندسية. ا توي العملي يشمل تنفيذ عمليات سباكة، ودرفلة، وحدادة، وبثق، وسحب، وتشكيل الواح معدنية، 

 قن لدائن، ونفخ، وتشكيل حراري للدائن، وتشكيل دوراني، وقولبة بالكبس والضغط.وتثقيب وجتويف، وح

 هلدف العام من املقرر: ا

اهلدف من هذا املقرر حتديد قواعد وأسس عمليات التشكيل ، كذلك توفري املعلومات الفنية الكافية هلذه 

 العمليات

 :على أنأن يكون املتدرب قادرًا ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

1.  
بعد تنفيذ  هكون لديعن طريق املفاهيم واالستنتاجات اليت تت اداء طريقة التشكيل املعينة التحكم يفيقوم ب

 جمموعة من التجارب والدراسات املتعلقة باملتغريات والعوامل املؤثرة يف  كل عملية من عمليات التشكيل.

2.  
بعد تنفيذ جمموعة من  هواالستنتاجات اليت تتكون لديالتحكم يف جودة املنتج عن طريق املفاهيم يقوم ب

 التجارب والدراسات املتعلقة باملتغريات والعوامل املؤثرة يف  كل عملية من عمليات التشكيل

 .أساسيات عمليات التشكيل املختلفة  يضبط  .3

 تار الطريقة املناسبة النتاج منتج معني .خي  .4

 عمليات تشكيل البالستك املختلفة ودراستها ألهميتها يف الصناعة  . ينفذ  .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 2 صب املعادن .

 0 2 الطرق االساسية لتشكيل املعادن   
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 4 2 احلدادة

 4 2 السحب

 4 2 املعادن بثق

 4 2 الدرفلة

 4 0 التثقيب و التجويف  

 8 8 تشكيل األلواح املعدنية .

 0 2 املكابس .

 4 2 .املساحيقتشكيل 

 28 8 تشكيل اللدائن   

 64 32 اجملموع

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية بالورشة  -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 الواقية والكمامات كاألحذية واملريلة والقفازات للعمل املناسبة الشخصية احلماية ادوات يستخدم  -6

 الصحيحة استخدامها طريقة على تدربه بعد اال واملعدات وا الت العدد استخدم عن ميتنع  -7

 السقوط عن العمل معدات يؤمن  -8

 اليدوية العدد سالمة يفحص  -9

  حادة حواف على حتتوي اليت العدد مع يتعامل حبذر  -10

 يتحقق من خلو أرضية العمل من الزيوت والسوائل  -11

 السالمة عند تنفيذ التمارين ارشاداتيطبق   -12
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

   املعادن )سباكة( صب 6

     أسياسيات الصب 

 . املصطلحات الفنية لعلم السباكة 

 منحيات التربيد و التجمد 

 صهر املعدن 

 نظام الصب 

 مصاعد قوالب الصب واختيار املغذي 

 النماذج 

 اعتبارات التصميم يف السباكة 

    الصهر والصب 

  مصادر الطاقة( -)االفرانطرق الصهر 

   عمليات سباكة القوالب املؤقتة 

                                      السباكة الرملية 

 النماذج 

 أنواع النماذج 

 جتهيز واختبار الرمل 

 خواص الرمل وعيوبه 

 أنواع الرمل 

 عمل القالب الرملي 

 القلب )الدليك( و جتهيزه 

 سباكة القوالب الدائمة 

 قوالب دائمة حرارية  الصب فى 

  الصب فى قوالب دائمة معدنية 

  الصب بالطرد املركزي 

  الصب أو السباكة الدقيقة 

  الصب فى قوالب قشرية 

  الصب بطريقة الشمع املفقود 

  الصب فى قوالب من اجلرافيت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التنظيف 

  .  ضمانات اجلودة 

 احلسابات اهلندسية للصب 

 التمارين العملية

 السباكة الرملية   . 

 جتهيز الرمل  

 النماذج 

 )القلب )الدليك 

 عمل القالب الرملي 

 تشطيب العمليات 

 الفحص 

 حتذيرات األمان 

  سباكة القوالب الدائمة 

  الصب فى قوالب دائمة حرارية 

  الصب فى قوالب دائمة معدنية 

 القالب 

 الصهر و الصب 

 جودة املنتج 

 .   تطبيقات العمليات و جماهلا 

  الصب بالطرد املركزي 

  الصب أو السباكة الدقيقة 

  الصب فى قوالب قشرية 

  الصب بطريقة الشمع املفقود 

 الصب فى قوالب من اجلرافيت  

  ال يوجد مراجع املوضوع

 الطرق االساسية لتشكيل املعادن    2

 تشكيل املعادن .ل األساسية قواعد ال  

 التصنيف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 القوى والضغوط 

 القابلية للتشكيل 

 حتديد عمليات التسخني األوىل 

  ال يوجد مراجع املوضوع

                                                    احلدادة 6

  اليدويةاحلدادة 

 حدادة القوالب املفتوحة 

 حدادة القوالب املقفلة 

 تطبيقات 

 املدى )اإلمكانيات(لعمليات احلدادة 

 حساب القوى املطلوبة للتشكيل على البارد واحلار 

 احلسابات اهلندسية للطرق 

 التمارين العملية

 اليدوية احلدادة 

 حدادة القوالب املفتوحة 

 حدادة القوالب املقفلة 

 تطبيقات 

 اإلمكانيات(لعمليات احلدادة املدى( 

 حساب القوى املطلوبة للتشكيل على البارد واحلار 

 احلسابات اهلندسية للطرق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  ال يوجد 

 السحب )األسالك واملواسري(   6

 عمليات السحب 

 التطبيقات 

 املدى)اإلمكانيات(لعمليات السحب 

 حساب القدرة والضغط على 

 األسطمبات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 احلسابات اهلندسية للسحب 

 التمارين العملية

 عمليات السحب 

 التطبيقات 

 املدى)اإلمكانيات(لعمليات السحب 

 حساب القدرة والضغط على 

 األسطمبات 

 الحسابات الهندسية للسحب 

  ال يوجد مراجع املوضوع

                                                  بثق املعادن   6

 عمليات البثق. 

 أنواع عمليات البثق 

 التطبيقات 

 املدى )اإلمكانيات( لعمليات البثق 

 حساب معدل اخلضوع يف البثق 

 حساب القوة املطلوبة للبثق 

 حساب درجات حرارة البثق 

 احلسابات اهلندسية للبثق 

 التمارين العملية

 املعدات 

 اختيار املواد 

 ) العوامل الداخلة يف العمليات )القوة ، السرعة 

 تقييم العمليات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

    . الدرفلة 6

 أساسيات درفلة املعادن 

 االت الدرفلة والدرافيل 

 الدرفلة على الساخن 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الدرفلة على البارد 

 درفلة القطاعات 

 حساب القدرة والقوى املطلوبة 

 املدى )اإلمكانيات( لعمليات الدرفلة 

 احلسابات اهلندسية للدرفلة 

 التمارين العملية

 ساسيات درفلة املعادنأ 

 االت الدرفلة والدرافيل 

 الدرفلة على الساخن 

 الدرفلة على البارد 

 درفلة القطاعات 

 حساب القدرة والقوى املطلوبة 

 املدى )اإلمكانيات( لعمليات الدرفلة 

 احلسابات اهلندسية للدرفلة 

  ال يوجد مراجع املوضوع

 العمليةالتمارين  4

   التثقيب و التجويف  

o عمليات القص 

o اختيار القالب و السمبك 

o القوة املطلوبة 

o التجهيزات 

o عوامل التشغيل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

  ال يوجد مراجع املوضوع

 ل األلواح املعدنيةيتشك 16

  قص 

      ثين 

 الثين بالدرفلة  

 Stretch bending 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Blanking 

   التخريم 

   غزل 

  السحب العميق 

 Hydroforming 

  التشكيل بالتفجري 

 تشكيل املعادن قواعد وأساسيات 

 املدى )اإلمكانيات( للعمليات 

 حسابات تشكيل األلواح املعدنية 

 التمارين العملية

 العدد واالجهزة 

 )جتهيزالفارغ )القطع 

 االسطمبة و السنبك 

  السحبقوة و سرعة 

 التزييت 

 جودة املشغوالت والعوامل املؤثرة 

  قص 

      ثين 

  الثين بالدرفلة 

   التخريم 

 السحب العميق 

مراجع 

 املوضوع
  ال يوجد

   املكابس 2

 . مكونات املكابس 

 إدارة املكابس 

 . أنواع املكابس 

 التطبيقات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 املكابس عدد وملحقات 

 التمارين العملية 

مراجع 

 املوضوع
  ال يوجد 

 تشكيل املساحيق      6

 التجهيزات 

 اختيار املواد 

 القالب و االسطمبة 

 ) معامالت العمليات )احلرارة ، الضغط 

  املشغوالتجودة 

 تقييم العمليات 

 التمارين العملية

 اجراء عملية كبس املساحيق 

 حتديد نوع املسحوق 

 حتديد قوة الكيب 

 حتديد قوة طرد القطعة 

 حتديد شكل القطعة 

 حتديد مواد التزييت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
  ال يوجد 

    تشكيل اللدائن 36

 .تصنيف 

 البثق 

 احلقن 

 النفخ  

 التشكيل احلراري   

  التشكيل الدوراني 

  الصب 

 رغويات  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  96

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  القولبة بالكبس والضغط 

 احلسابات اهلندسية لعمليات تشكيل البالستيك 

o زمن القولبة باحلقنال 

o درجة احلرارة الالزمة للقولبة 

o حساب ضغط القولبة الالزم 

o  القولبةحساب كتلة مادة 

o كجدول شروط قولبة مواد البالستي 

o حسابات طريقة تصميم قوالب البالستيك 

o حسابات أبعاد وتفاوتات القالب 

o حسابات جماري التغذية 

 التمارين العملية

   حقن اللدائن 

o التجهيزات 

o اختيار املواد 

o القالب و االسطمبة 

o ) معامالت العمليات )احلرارة ، الضغط 

o جودة املشغوالت 

o  العملياتتقييم 

 النفخ  

o التجهيزات 

o القالب و االسطمبة 

o ) معامالت العمليات )احلرارة ، الضغط 

o جودة املشغوالت 

o تقييم العمليات 

  التشكيل الدوراني 

o التجهيزات 

o متغريات العمليات 

o أمَثلة العمليات 
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 117 من  97

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  الصب 

o التجهيزات 

o متغريات العمليات 

o أمَثلة العمليات 

 رغويات  

o التجهيزات 

o متغريات العمليات 

o أمَثلة العمليات 

   التشكيل احلراري للدائن 

o التجهيزات 

o جتهيز الواح اللدائن 

o متغريات العمليات 

o جودة املنتج 

 البثق   

o التجهيزات 

o الباثقات 

o تسخني اللدائن 

o متغريات العمليات 

o تطبيقات 

o اختيار املواد 

o القالب و االسطمبة 

o ) معامالت العمليات )احلرارة ، الضغط 

o جودة املشغوالت 

o  العملياتتقييم 

مراجع 

 املوضوع
  ال يوجد 

 

 املراجع
  ال يوجد 
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 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  98

 

 

 منتج 261 لرمزا نظم تصنيع سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

اتصال ساعات  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

     عملي

     مترين

 صف املقرر:و

 لنظم التصنيع وبأهم املفاهيم واملباديء األساسية يتم من خالله تعريف املتدرب باالهداف العامة واملكوناتهذا املقرر 

واحلسابات املستخدمة يف تصميم وتشغيل تلك النظم. وحيتوي املقرر علي املواضيع التالية: مدخل لنظم التصنيع وقوانينها 

واملتكاملة  - (FMS)  املرنة – (CMS)األساسية، طرق تصنيف نظم التصنيع، نظم التصنيع احلديثة )اخللوية 

لتصميم نظم مناولة املواد وأنواع املعدات املستخدمة  ألساسية(، موازنة خطوط التجميع، املبادئ ا (CIM)باحلاسب 

 فيها، ونظم التخزين يف املصانع واملعدات واالساليب املستخدمة فيها.

 هلدف العام من املقرر: ا

التقليدي هذا املقرر  يتم فيه تعريف الطالب باملفاهيم األساسية املتعلقة بنظم التصنيع وبأنواعها املختلفة ، بشقيها 

واحلديث . كذلك يتم فيه دراسة أهم مكونات نظام التصنيع مثل املخطط الداخلي ونظامي مناولة املواد والتخزين ، 

 ومعاجلة بعض املسائل اهلامة يف تصميم النظم

 :أن يكون املتدرب قادرًا على أنألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 .ويصنفهايشرح األهداف العامة لنظام التصنيع   -1

 ويصنفهايصف املكونات األساسية لنظام التصنيع   -2

 املكونات األساسية لنظام التصنيع  يصنف  -3

 القوانني األساسية لنظم التصنيع يعرف  -4

 ويفسر القوانني األساسية لنظم التصنيع  -5

 يصف أهم النظم احلديثة للتصنيع.  -6

 ويشرح املفاهيم املتعلقة بالنظم احلديثة للتصنيع  -7

 يذكر مراحل التصميم للنظم اخللوية.  -8

 يصف مراحل التصميم للنظم اخللوية   -9

 يعاجل مسألة تشكل اخلاليا  -10

 يصف خطوط التجميع   -11
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 117 من  99

 يعاجل مسألة موازنة خط التجميع  -12

 يشرح الوظائف األساسية لنظم مناولة املواد واملبادئ األساسية لتصميمها  -13

 مناولة املواد .يسّمي املعدات املختلفة املستخدمة يف   -14

 يصف املعدات املختلفة املستخدمة يف مناولة املواد  -15

 يشرح الطرق املمكنة لتحسني األداء لنظم مناولة املواد  -16

 يشرح وظائف وأهداف نظم التخزين يف املنشآت الصناعية .  -17

 املخططات الداخلية،. ونظم التصنيع،  يعرف  -18

 يعرف مزايا تكنولوجيا اجملموعات  -19

 مرونة نظم التصنيع ودور احلاسب بها يدرس  -20

 مبادئ مناولة املواد وأنواع معداتها. يعرف  -21

 تبعا للمصنع املعني يعرف كيفية اختيار املواد واملعدات  -22

 أهمية التجميع. يعرف  -23

 كيفية موازنة خط جتميعيعرف   -24

 يعرف مشاكل التخزين   -25

 طرق تصميم املخازن يعرف  -26

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6 مدخل لنظم التصنيع

 0 4 تصنيف نظم التصنيع 

 0 6 نظم التصنيع احلديثة

 0 6  خطوط التجميع

 0 6  نظم مناولة املواد

 0 4  نظم التخزين

 اجملموع
32 0 

32 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية بقاعة ا اضراتيتحقق من   -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5
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 117 من  100

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

  مدخل لنظم التصنيع . 6

 . األهداف العامة واملكونات األساسية لنظم التصنيع 

 ستخدامات احلاسب ااملراحل الرئيسة لعملية اإلنتاج الصناعي و

 يف كل منها .

 القوانني األساسية لنظم التصنيع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

   مراجع املوضوع

 تصنيف نظم التصنيع  4
 التصنيف حسب نوع املخطط الداخلي 
  ألرضية املصنع 
 . التصنيف حسب نوع املادة اخلام 
 . اإلنتاج اجلماعي واإلنتاج بالدفعة 

 اإلنتاج املستمر واإلنتاج املتقطع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

   مراجع املوضوع

 نظم التصنيع احلديثة 6
 تكنولوجيا اجملموعة وتطبيقاتها يف نظم التصنيع 

  نظام التصنيع اخللوي .
  مقارنة النظام اخللوي بنظم التصنيع ذات املخططات

 الداخلية القائمة على أساس نوع العملية أو املنتج .
  األهداف واملراحل الرئيسية لعملية تصميم النظام

 اخللوي .
 ستخدام طريقيت اتشكيل اخلاليا يف النظام اخللوي ب

SLCA      و ROC 
  ( نبذه خمتصرة حول مفهوم نظام التصنيع املرنFMS  )

 وأنواع املرونة يف نظم التصنيع .

  نبذه خمتصرة حول مفهوم نظام التصنيع املتكامل

  (CIM)ستخدام احلاسب اب

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  ال يوجد مراجع املوضوع

  خطوط التجميع 6
 هلا  ةوصف خطوط التجميع والتعريف باخلصائص املميز

 عن خطوط التصنيع

  موازنة خط التجميع وحتديد عدد ا طات املطلوبة

 RPW)ستخدام طريقة الوزن املوقعي املرتب اب

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  ال يوجد مراجع املوضوع
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 117 من  101

  نظم مناولة املواد 6

  التعريف بعملية مناولة املواد يف نظم التصنيع وأهدافها

 الرئيسة .

 .املبادىء األساسية لتصميم نظم مناولة املواد 

 . أنواع معدات مناولة املواد وخصائص كل منها 

o املواد .داء لنظم مناولة ألحتسني ا 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  ال يوجد مراجع املوضوع

  نظم التخزين 4

 نتاج إلوظائف وأهداف نظام التخزين يف منشآت ا

 الصناعي .

  ختيارها وتصميمها .اوسائل التخزين والعوامل املؤثرة يف 

  والتخزين.العالقة بني نظامي مناولة املواد 

 . التخزين العشوائي والتخزين الغري عشوائي كل منهما 

  نظامABC . لتصنيف املخزون 

 .التخزين املركزي والتخزين الالمركزي للعدد 

 . تصميم املخطط الداخلي ألقسام التخزين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  ال يوجد مراجع املوضوع

 

 املراجع
  اليوجد 1

2   
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 117 من  102

 

 منتج 281 لرمزا جودة ضبط سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

     عملي

     مترين

 صف املقرر:و

هذا املقرر يزود املتدرب باملفاهيم واملبادئ والطرق واألدوات املستخدمة لفحص املنتجات الصناعية وقياس 

جودتها ومدي مطابقتها ملستويات اجلودة املستهدفة. حمتويات املقرر تشمل مايلي: مقدمة ومفاهيم أساسية عن اجلودة، 

ائط التحكم واستخداماتها يف جمال ضبط اجلودة، اساسيات اإلحصاء وجماالت استخدامها يف ضبط اجلودة، خر

خطط الفحص واملعاينة، مقدرة العمليات اإلنتاجية، مفهوم تكاليف ضبط اجلودة، مفهوم الضبط الشامل للجودة، 

 واملوثوقية. 

 هلدف العام من املقرر: ا

املنتج ، مهام شعبة ضبط يساعد هذا املقرر على إعطاء الطالب العلم بأهمية ضبط اجلودة وأثرها على أداء 

اجلودة وعالقتها باألقسام األخرى ومعرفة الطرق املستخدمة يف قياس وضمان جودة املنتج ومعرفة األساليب اإلحصائية 

 املستخدمة لضبط اجلودة وكذا املوثوقية وطريقة قياسها .

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 فعالية العملية اإلنتاجية لضمان أداء العمل بالشكل و الطريقة و الوقت املطلوب الوصول إليه. يفحص  -1

2-  
خيترب األجهزة يف مكان العمل إلجراء التعديالت الالزمة قبل البدء بعملية اإلنتاج و لضمان عدم التوقف أثناء 

 فرتة اإلنتاج.

 عملية التفتيش أن نسبة العيوب فيه تزيد عن احلد املسموح به.يفرز املنتج غري املطابق و الذي تبني أثناء   -3

4-  
يقدم مقرتحات يف زيادة نسبة اجلودة لكل اإلجراءات لضمان مستوى جودة اإلنتاج الذي حيصل على رضا 

 املستهلك و بأقل تكلفة.

 .شرح أساسيات ضبط اجلودةي  -5

 يف الصناعة ضبط اجلودة أهميتيشرح   -6

 .أساليب ضبط اجلودة حيدد  -7

 أساليب ضبط اجلودة كأداة لضبط اجلودة مضامنيحيدد   -8

 خرائط ضبط اجلودة والفحص واملعاينة للتحكم يف اجلودة يستخدم  -9

 عمل خرائط ضبط اجلودة والفحص واملعاينة للتحكم يف اجلودة .ي  -10
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 117 من  103

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2 مقدمة و مفاهيم أساسية عن اجلودة

 0 6 الضبط اإلحصائي للعمليات

 0 4 أساسيات اإلحصاء

 0 4 خرائط التحكم للمتغريات و اخلواص 

 0 2 خطط الفحص واملعاينة

 0 2 مقدرة العمليات االنتاجية 

 0 4 مفهوم تكاليف اجلودة 

 0 4 مفهوم الضبط الشامل للجودة 

 0 4 املوثوقية 

 اجملموع
32 0 

32 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 يتحقق من مناسبة مستويات اإلضاءة والتهوية بقاعة ا اضرات  -1

 يتحقق من توفر صندوق مكتمل ا تويات لإلسعافات األولية  -2

 يتحقق من وجود طفايات حريق مالئمة وجاهزة لإلستخدام  -3

 حيسن إستخدام طفاية احلريق  -4

 يتحقق من سالمة خمارج الطواريء  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 عن اجلودةو مفاهيم أساسية مقدمة  2

 اجلودة تعريفات

 مسئولية اجلودة

 االحتياج للجودة

 تكاليف ضبط اجلودة

 توكيد اجلودة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية. االختبارات واألعمال

  ال يوجد مراجع املوضوع
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 اإلنتاج امليكانيكي

 
 

 117 من  104

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الضبط اإلحصائي للعمليات 6

 عمليات التحسني املستمر

 التوزيع التكراري

 خريطة باريتو                    

 خرائط التدفق

       خريطة السبب و النتيجة

 قوائم االختبار

   خرائط التبعثر

  خرائط التحكم

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  ال يوجد مراجع املوضوع

 أساسيات اإلحصاء 4

 االختالفات التصنيعية

 التوزيع التكراري

  االحنراف املعياري

 حجم العينة

 تقنية التوزيع التكراري

 من اجملال الصناعي و اخلدمي تطبيقات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

  ال يوجد مراجع املوضوع

  و اخلواصخرائط التحكم للمتغريات  4

 خرائط التحكم مفهوم

 التحكم يف العمليات اإلنتاجية

 عمل خرائط التحكم للمتوسط و املدى

 عمل  خرائط التحكم للمتوسط و االحنراف املعياري

 عملية خلرائط التحكم للمتغريات تطبيقات

 التحكم للخواصرائط مفاهيم خاصة خب

 لعدد العيوب عمل خرائط التحكم

 لنسبة املعيب عمل خرائط التحكم

 خلرائط التحكم للخواص تطبيقات

 .اختيار خريطة التحكم املناسبة حلالة صناعية معينة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع
  ال يوجد
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 117 من  105

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 واملعاينةخطط الفحص  2

 املفاهيم االساسية عن خطط الفحص

 منحنى خواص خطة الفحص

 متوسط اجلودة النهائي

 الفحص واملعاينة للدفعة.

 املعاينة املفردة .

 املعاينة املزدوجة واملتعددة.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  ال يوجد مراجع املوضوع

 مقدرة العمليات االنتاجية  2

 االنتاجية يف العملياتسية عن املقدرة أسامفاهيم 

 دراسة مقدرة العمليات

 حتسني مقدرة العمليات االنتاجية

 تقرير مقدرة العمليات اإلنتاجية

 تطبيقات عملية عن مقدرة العمليات االنتاجية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

  ال يوجد مراجع املوضوع

  تكاليف اجلودةمفهوم  4

 اجلودةتكاليف تعريف 

 أهمية دراسة تكاليف اجلودة

 اجلودةتكاليف أنواع 

 الوقاية   تكاليف 

 تكاليف التقييم 

 تكاليف االخفاق الداخلي 

  تكاليف االخفاق اخلارجي 

 اجلودة يف مؤسسة إنتاجيةتكاليف دراسة 

 واألعمال الشفهية. االختبارات

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  ال يوجد مراجع املوضوع



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنتاج امليكانيكي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  مفهوم الضبط الشامل للجودة 4

 تطور أنظمة اجلودة

 مفهوم الضبط الشامل للجودة

 مفهوم توكيد اجلودة

 إدارة اجلودة الشاملة 

 النقاط االربعة عشر لدمينج

 النقاط االربعة عشر لكروسيب

 لتحسني اجلودة جلوران اخلطوات العشر

 .9000مواصفات اجلودة االيزو 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  ال يوجد مراجع املوضوع

 املوثوقية  4

 عالقة اجلودة مبفهوم املوثوقية

 تعريف مفهوم املوثوقية

 حتقيق املوثوقية يف املنتجات الصناعية

 حساب موثوقية النظام 

 تدريبات عملية على حساب املوثوقية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 ال يوجد مراجع املوضوع

 

 املراجع

  اليوجد  -1

2-    

3-    

4-    
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 117 من  107
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 بتجهيزات املعامل والورش واملخترباتملحق 

 بيان باملعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابي

 ة للتدريب

املوارد 

 البشرية

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املخترب/املعمل/الورشة

 القياسات  12 معمل القياسات  -1

2-  
معمل التحكم النيوماتي 

 واهليدروليكي
 أساسيات التحكم النيوماتي واهليدروليكي  12

 اختبار املواد  12 خمترب املواد  -3

 علم املواد  12 املواد علم معمل  -4

 اللحام  12 ورشة اللحام  -5

 تقنية اخلراطة واجللخ االسطواني  12 اخلراطةورشة   -6

 تقنية التفريز واجللخ السطحي  12 ورشة التفريز  -7

 CNCالتحكم الرقمي باحلاسب   CNC 12ورشة    -8

 تقنية التشكيل  12 ورشة  التشكيل  -9

  CAD/CAM 15معمل ال   -10
 التصميم والتصنيع باحلاسب

CAD/CAM 

 ورشة تاسيسية  12 ورشة تأسيسية  -11

12-  
معمل الرسم مبساعدة احلاسب 

CAD 
 CADالرسم مبساعدة احلاسب   20
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 أو خمتربالتجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة بقائمة 

 معمل القياسات

 الكمية اسم الصنف م

 12 ( Vernier Caliper )القدمة ذات الورنية   -1

 Micrometer )  ( 12 القياس بامليكرومرت   -2

 12 قوالب القياس  -3

 5 املنقلة ذات الورنية     -4

 3 قضيب اجليب  -5

 1 جهاز اإلسقاط الضوئي     -6

 12 حمددات القياس  -7

 1 األسطحجهاز قياس خشونة   -8

 1 جهاز قياس تفاوت الشكل والوضع  -9

 2 قياس درجات احلرارة  -10

 2 قياس الضغط  -11

 1 قياس معدل وسرعة تدفق املوائع  -12

 

 معمل التحكم النيوماتي واهليدروليكي

 الكمية اسم الصنف م

 12 طاولة حتكم نيوماتي مبلحقاتها -1

 12 طاولة حتكم هيدروليكي مبلحقاتها  -2

 2 وحدة خدمة  -3

 

 خمترب املواد

 الكمية اسم الصنف م

 1 ثين ( مبلحقاتها -ضغط  -مكنة االختبارات العامة)شد  -1

 1 ركويل( -فيكرز -جهاز قياس الصالدة )برينل  -2

 1 جهاز الصدم البندولي  -3

 1 السوائل املتغلغلة( –جهاز كشف العيوب السطحية )املغناطيسي   -4

 1 جهاز قياس مقاومة اللي  -5
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 117 من  110

 املوادمعمل علم 

 الكمية اسم الصنف م

 6 جهز صنفرة -1

 4 جهاز صقل  -2

 1 جمفف يعمل باهلواء الساخن  -3

 1 جهاز اسناد )باحلرارة والضغط( مع بودرة االسناد  -4

 4 بوتقة بالستيكية( –سائل  –ادوات االسناد على البارد )بودر   -5

 1 ميزان الكرتوني  -6

  حملول اظهار )نيتال (  -7

 1 مبلحقاتهجمهر ضوئي   -8

 1 درجة مئوية 1200فرن كهرباني   -9

 1 درجة مؤية 700فرن كهربائي   -10

 2 فرن صهر ذو بوتقة ) لصهر الرصاص والقصدير (  -11

 2 جهاز قياس درجة احلرارة الكرتوني مبجس )ثريموكبل(  -12

 1 جهاز قياس صالدة ) ركويل (  -13

 1 حوض تربيد غري قابل للصدء   -14

 

 ورشة اللحام

 الكمية الصنفاسم  م

 12 القوس الكهربائي -1

 1 حلام النقطة  -2

 5 حلام التيج  -3

 5 حلام امليج  -4

 2 مكينة القطع بالبالزما  -5

 

   ة واجللخ السطوانيورشة اخلراط

 الكمية اسم الصنف م

 12 خمرطة تقليدية مبلحقاتها  -1

 2 جهاز سن اقالم اخلراطة )حجر جلخ( مبلحقاته  -2
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 117 من  111

 4 مبلحقاتهامكنة جلخ اسطواني   -3

 1 منشار كهربائي ترددي  -4

 

 ز واجللخ السطحيورشة التفري

 الكمية اسم الصنف م

 12 فريزة عامه مبلحقاتها  -1

 2 جهاز تقسم مبلحقاته  -2

 4 مكننة جلخ سطحي مبلحقاتها  -3

 1 منشار كهربائي ترددي  -4

 

 CNCورشة  

 الكمية اسم الصنف م

 4 خمارط مبلحقاتهاCNC مكنة  -1

 4 فرايز مبلحقاتهاCNC مكنة   -2

 1 جهاز قياس طول العدة   -3

 CNC 1مزود بربنامج متوافق مع ماكينات  12خمترب حاسب آلي عدد االجهزة   -4

 

 ورشة  التشكيل

 الكمية اسم الصنف م

 1 مسبك رملي وملحقاته -1

 1 قالب سباكة  -2

 1 آلة وقالب للسباكة بالطرد املركزي  -3

 1 قولب صب الشمع  -4

 1 لسحب االسال  واملواسريقوالب   -5

 1 آلة وقالب للتشكيل بالتدوير  -6

 1 مكبس للتشكيل  -7

 1 ماكينة درفلة  -8

 1 ماكينة حقن البالستيك  -9

 1 ماكينة بثق ونفخ  -10
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 117 من  112

 1 ماكينة وقالب للتشكيل احلراري للبالستيك  -11

 1 ماكينة وقالب للتشكيل الدوراني للبالستيك  -12

 1 ماكينة وقالب ضغط البالستيك  -13

 

 CAD/CAMمعمل ال 

 الكمية اسم الصنف م

 15 مبلحقاته جهاز حاسب -1

 15 برنامج ماسرتكام  -2

 

 ورشة تأسيسية

 الكمية اسم الصنف م

 12 طاولة برادة مبلحقاتها  -1

 3 مقاب كهربائي قائم متعدد السرعات مبلحقاته  -2

 2 رهرة استواء  -3

 2 طاولة طرق  -4

 2 قدمة حتديد ارتفاعات  -5

 

 CADمعمل الرسم مبساعدة احلاسب 

 الكمية اسم الصنف م

 40 جهاز حاسب -1

 40 برنامج اوتوكاد  -2
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 ملحق عن أدوات التقييم

 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههنا  من عرَّف التقييم بأنه 

وحتديد كمية حتصيل املتدربني أو احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات اليت  على املتدربني،

 .اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم

 أدوات وأساليب التقييم: 

 ميكننا أن نقتصر على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:

 

 واألعمال الشفوية:االختبارات  -1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

قضية أو موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها 

لدعم  املناقشة الشفهيةرب هذه األداة إحدى طرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على ، وتعتشفويةوترتيبها لتقدم بصور 

أو تعزيز فكرة ما، وهذه األداة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن استخدامها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية 

 األداة مجيع أساليب واسرتاتيجيات التعلم مثل: عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتشمل هذه

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 .احلوار الشفوي أثناء أداء نشاط 

  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اجملموعة أو

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

  احلواري يف القراءات احلوارية.التقديم 

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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 117 من  114

 .متثيل األدوار 

 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على 

ب على استخدام معلوماته من املتدرب حول قضية أو موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قدرة املتدر مكتوبةاستجابات 

، وميكننا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من مكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 ة: اجلانب األول: األعمال الصفيِّ

مباشرة من وهي االختبارات واألعمال اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل أو الورشة( ومبتابعة 

ها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك االختبارات، وقد اتفق الرتبويون على املدرب، واألعمال اليت ُيعدَّ

 ها املدرب إىل نوعني:تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّ

يف تناوهلا عدها عن مصطلح الذاتية ويتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى ُب  االختبارات املوضوعية:-أ

لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختبارات املوضوعية يف العادة من 

عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقيس شيئا واحدا أو جزئية 

عالية من الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف  من جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير صحتها أو خطأها بدرجة

االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجزاء كبرية، وتستطيع األسئلة املوضوعية قياس قدرات عقلية 

 متنوعة تصل إىل أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة أشكال وصور منها:

  :بارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب وتتكون من جمموعة من العأسئلة الصواب واخلطأ

اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات بالصواب أو اخلطأ أو اإلجابة بنعم أو ال أو احلكم على 

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

 :يتكون سؤال التكملة من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو  أسئلة التكملة

الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة ا ذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل  العبارات أو

 اختبار قدرة املتعلم على تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.

  :وهى األكثر شيوعا ويتكون فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة أسئلة االختيار من متعدد

وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب سؤال مباشر أو عبارة ناقصة 

 اختيار البديل الصحيح.

 :وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات  أسئلة التوفيق أو املزاوجة

لى اليسار أو الرموز أو الكلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات والثاني ع

ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضع 

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود ا خر.

هي اختبارات تتضمن أسئلة مفتوحة ويرت  للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات  اختبارات املقال:-ب

والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن 
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نوع السؤال فالبعض  عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب

 دة.ة بينما تتجه بعض األسئلة املقالية إىل اإلجابات املقّيمن األسئلة يكون ذا إجابة حّر

 ة:اجلانب الثاني: األعمال غري الصفيِّ

ي، وهي عبارة عن أعمال وهي األعمال واألنشطة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّف

يقوم املتدرب جبمعها من مصادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبهارات معينة  أو أسئلة أو معلومات

ثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث إبهدف 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:أداء مهارة عملية أو تنفيذ عمل حمددممارسة هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية  التعرف:

 لألداء مثل حتديد العينات أو اختيار ا لة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.

 حيث يطلب من املتدرب أداء عمل معني أو حل مشكلة ما. :األداء الفعلي

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظةيف كال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام 

ع يض وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث بطاقة األداءعن طريق استخدام 

أمام كل خطوة أو جزء تشري إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف  املقّيم إشارة أو نسبة معينة

 التنفيذ.
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