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 مقدمة

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

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًاوهاديًا وبشريًا، 

 بعد:أمجعني، أما  وعلى آله وصحبه بن عبداهلل مدحمنبينا ومعلمنا وقدوتنا األول العلم واهلداية، 

ة على شغل لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرتسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين 

، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السعودي الوظائف التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل

على اهلل  السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا

جل االستمرار قدمًا يف دفع عجلة التقدم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أ ثم

 لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.، التنموي

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

تلك التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

ومن بعده مشروع املؤهالت  ، وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنيةاملتطلبات

الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد كل منهما يف زمنه،  الذي ميثل، واملهنية الوطنية

يف بنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل واملؤسسة العامة  وكذلك املؤهالت الحقًا املعايري

متطلبات سوق العمل، حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه  للتدريب التقين واملهين

لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية  كاملةلتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة مت

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

" التقنية امليكانيكيةيف قسم صيانة اآلالت امليكانيكية خطة "التدريبية اخلطة وتتناول هذه 

موضوعات حيوية تتناول كيفية صف مقررات هذا التخصص ليشمل كليات التقنية على وملتدربي 

هلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من اكتساب املهارات الالزمة 

 .هذا الربنامج

أن تسهم  التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل اخلطةوهي تضع بني يديك هذه  اإلدارة العامة للمناهجو

 . خاٍل من التعقيدمباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط  شكلب

إنه مسيع جميب  املستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها و

 الدعاء.

 اإلدارة العامة للمناهج
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 صف الربنامج: و

سُُوق العمل   مبا يتوافق مع احتياجات التقنية امليكانيكيةيف قسُُم   صُُيانة اآلالت امليكانيكيةصُُُمم دبلوم 

مدة ، نصُُُفيةفصُُُول تدريبية  مخسُُُةيف ، يف الكليات التقنيةى هذا التخصُُُص التدريب عل يتمو ، للتخصُُُص احمللية

سُُُاعة تدريب  (490)إىل  تدريب، إضُُُافة ( سُُُاعة1712) مبجموع ،تدريبيًا عشُُُر أسُُُبوعًامثانية  تدرييب كل فصُُُل

 ساعة معتمدة.    (79، مبا يعادل )سوق العمل  عملي يف

اهلندسُُي و الرسُُم مبسُُاعدة   القياسُُات،والرسُُم على املهارات التخصُُصُُية يف:    يف هذا الربنامجويتم التدريب 

وتقنية الورش واللحام،وصُُيانة العناصُُر والنظم امليكانيكية، وأسُُاسُُيات التحكم    وعلم املواد، ، CADاحلاسُُب 

كمُُُا يتطرق الربنُُُامج إىل ميكُُُانيكُُُا املوائع و االهتزازات و     واآلالت الُُُدوارة، ،هليُُُدروليكيالنيومُُُاتي و ا

، واللغة العربية، إضافة اىل مهارات عامة يف الثقافة اإلسالمية    يكانيكية،وكهرباء والكرتونيات اآلالت امل،االتزان

السُُُُُُلوي الوظيفي التوجيه املهين والتميز ووتطبيقات احلاسُُُُُُب اآللي، ووالفيزياء ، والرياضُُُُُُيات، واللغة اإلجنليزية

 ومهارات اإلتصال.

من قسُُم  صُُيانة اآلالت امليكانيكيةدة اجلامعية املتوسُُطة يف ختصُُص هذا الربنامج الشُُها من اخلريجومينح 

 .الصناعية يف صيانة اآلالت امليكانيكية يعمل يف اجملاالت أن ومن املتوقع، التقنية امليكانيكية

 اهلدف العام للربنامج:

صُُُُُُُيانة اآلالت  يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسُُُُُُُة العمل يف جمال 

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت سامخلاوحيصل على املستوى  امليكانيكية

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 :يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة علىبنهاية هذا الربنامج 

 أن يتبع إجرءات السالمة الصحيحة يف جمال العمل. 

 جتهيز مكان العمل. 

  املناسبة عدد وأدوات الصيانةاختيار و استخدام. 

 بعمليات اإلصالح والقيام بإجراءات الصيانة الدورية القيام. 

 ل القطع التالفةاستبدا. 

 بعمليات االتزان و القيام اآلالتالقطع و ب يركت. 

 االنتاج ورششغل آالت ت. 

 إعداد التقارير يف جمال التخصص. 

 املشاركة يف تطوير أساليب العمل. 

 التخطيط لعملية التدريب. 

  الفنية والعمليةتطوير خرباته. 
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 The Study Plan Distributed on Semesters الفصلية )النصفية( توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
s
t 

s
e
m

e
s
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB 101 Technical Writing  ARB 101 2 2 0 0 2 101 1 عربي 101 الكتابة الفنية  عرب 

2 ENGL 101 English Language -1  
ENG 8101 

 2 اجنل 101 (1لغة إجنليزية )  جنل 101 4 1 0 3 3 

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

4 MAT 121 Mathematics  MAT 115 3 3 0 1 4 121 4 رياض 121 الرياضيات  ريض 

5 VOCA 101 
Vocational Guidance & 

Excellence 
 VOC 107 2 2 0 0 2 101 5 مهين 101 التوجيه املهين والتميز  مهن 

6 
MMEC 

101 
Preparatory Workshop  MEC 162 2 0 4 0 4 162 6 نتجم 101 ورشة تأسيسية  ميك 

7 
MMEC 

141 
Measurements  MEC 163 3 2 2 0 4 163 7 نتجم 141 قياسات  ميك 

Total Number of Units 18 14 8 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

e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL 101 

ISL 102 2 2 0 0 2 
 سلم 101

 سلم 102
 1 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

2 ENGL 102 English Language -2 ENG 101 ENG 8102 3 3 0 1 4 102 2 جنلا 102 (2لغة إجنليزية ) جنلا 101 جنل 

3 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 101 3 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

4 MMEC 131 Engineering Drawing  MEC 111 2 0 4 0 4 111 4 نتجم 131 رسم هندسي  ميك 

5 MMAIN 151 
Maintenance of Mechanical 

Elements -1 
MMEC 101 
MMEC 141 

MAIN 173 4 2 4 0 6 173 صيم 
 منتج 101

 نتجم 141
 5 صيمم 151 (1صيانة العناصر امليكانيكية )

6 MMEC 145 Materials Science  MEC 174 3 2 2 0 4 174 6 نتجم 145 علم املواد  ميك 

7 MMAIN 141 Basics of Fluid Mechanics PHYS 101 MAIN 171 3 2 2 0 4 171 7 صيمم 141 أساسيات ميكانيكا املوائع يفيز 101 صيم 

Total Number of Units 19 11 16 1 28 اجملموع 

 



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 

 69 من  6

 

3
rd

 s
e
m

e
s
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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 LEAS 101 Learning Skills   2 2 0 0 2   1 ماهر 101 مهارات التعلم 

2 ENGL 103 English Language -3 ENGL 102 ENG 8103 3 3 0 1 4 103 2 جنلا 103 (3لغة إجنليزية ) جنلا 102 جنل 

3 MMIN 171 
Workshop Technology & 

Welding 
MMEC 101  
MMEC 141 

WAIN 175 4 2 4 0 6 175 صيم 
  نتجم 101

 نتجم 141
 3 صيمم 171 تقنية ورش وحلام

4 MMEC 121 
Fundamentals of Pneumatic 

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

النيوماتي أساسيات التحكم 

 واهليدروليكي
 4 نتجم 121

5 MMIN 252 
Maintenance of Mechanical 

Elements -2 
MMIN 151 MAIN 174 4 2 4 0 6 174 5 صيمم 252 (2صيانة العناصر امليكانيكية ) صيمم 151 صيم 

6 MMIN 261 Rotating Machinery -1 
MMIN 141 
MMIN 151 

MAIN 266 4 2 4 0 6 266 صيم 
   صيمم 141

 صيمم 151 
 6 صيمم 261 (1آالت دوارة )

Total Number of Units 20 13 14 1 28 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
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ETH 101 
Professional Ethics & Comm. 

Skills 
VOCA 101 ETH 101 2 2 0 0 2 101  1 سلكا 101 السلوي الوظيفي ومهارات االتصال مهين 101 سلك 

2 MMEC 233 
CAD:  Computer  Aided 

Drawing   
MMEC 131 MEC 9251 2 0 4 0 4 131 الرسم مبساعدة احلاسب نتجم 131 ميك CAD 233 2 نتجم 

3 MMIN 253 
Maintenance of Mechanical 

Systems 
MMEC 101  

MMEC 141 
MAIN 251 4 2 4 0 6 9251 ميك 

 نتجم 101

 نتجم 141
 3 صيم 253 صيانة النظم امليكانيكية

4 MMIN 221 
Electricity & Electronics of 

Mechanical Machines 
PHYS 101 MAIN 9252 3 2 2 0 4 9252 يفيز 101 صيم 

كهرباء والكرتونيات اآلالت 

 امليكانيكية
 4 صيمم 221

5 MMIN 262 Rotating Machinery -2 MMIN 261 MAIN 267 4 2 4 0 6 267 5 صيمم 262 (2آالت دوارة ) صيمم 261 صيم 

6 MMIN 264 Machinery Vibration MMIN 261 MAIN 9264 3 2 2 0 4 9264 6 صيمم 264 االهتزازات واالتزان صيمم 261 صيم 

Total Number of Units 18 10 16 0 26 اجملموع 

 

 



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 

 69 من  7

 

5
th

 s
e
m

e
s
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 MAIN 299 Co-operative Training 4 صيمم 299 التدريب التعاوني 

Total Number of Units 4 المجموع 

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
79 48 54 5 107 

Total of training Hours (16×107 )+ Cooperative training Hours (490) 2202  490+ التدريب التعاوني 1712=   107× 16اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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ملقررات التخصص املختصرالوصف   
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 3 الساعات املعتمدة صيمم 141 الرمز أساسيات ميكانيكا املوائع املقرراسم 

ويتطرق إىل استاتيكا وديناميكا املوائع. كما يقدم هذا املقرر للمتدرب العناصر األساسية خلواص املوائع  الوصف:

فقدان الضغط بسبب االحتكاي. كما يعرض التدفق يف األنابيب و اجملاري و يقدم احلسابات اخلاصة ب

 املقرر القوانني األساسية اليت حتكم املوائع.

 4 الساعات املعتمدة صيمم 151 الرمز (1صيانة العناصر امليكانيكية ) املقرراسم 

يقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية والعملية لصيانة بعض أهم عناصر اآلالت امليكانيكية وهي  الوصف:

 احملامل مبختلف أنواعها والتزييت والتشحيم والقارنات و أعمدة الدوران )املراقبة وتعديل التوازي(.

 4 املعتمدةالساعات  صيمم 252 الرمز (2صيانة العناصر امليكانيكية ) املقرراسم 

(( ويقدم للمتدرب األسس النظرية 1يكّمل هذا املقرر املقّرر السابق )صيانة العناصر امليكانيكية ) الوصف:

والعملية لصيانة بعض أهم عناصر اآلالت امليكانيكية وهي موانع التسريب والسالسل والسيور والرتوس 

 ونواقل احلركة ذوات السرعات املتغرية.

 4 الساعات املعتمدة صيمم  171 الرمز تقنية ورش وحلام املقرراسم 

اللحام واملهارات الفنية واالنتاج ورش  آالتيقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية والعملية يف تشغيل  الوصف:

 .آلالت امليكانيكيةايف جمال صيانة  الالزمة

 4 الساعات املعتمدة صيمم 253 الرمز صيانة النظم امليكانيكية   املقرراسم 

يقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية والعملية لصيانة بعض النظم امليكانيكية الشائعة يف الصناعة  الوصف:

مثل الرافعات مبختلف أنواعها واالتزان واألنابيب والصمامات بأنواعها وطرق تشغيلها وصيانتها. كما 

 و مصائد البخار و طرق صيانتها.يعرض أنواع الغاليات  واملبادالت احلرارية 

 3 الساعات املعتمدة صيمم 221 الرمز كهرباء والكرتونيات اآلالت امليكانيكية املقرراسم 

يقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية و العملية للتقنية الكهربية وااللكرتونية من خالل تعريف  الوصف:

وااللكرتونيات و تعريف العناصر الكهربائية والكرتونية األساسية و القوانني األساسية يف الكهرباء 

 تركيبها يف الدوائر املختلفة وتطبيقاتها العملية )احملركات الكهربائية و صناديق التحكم(.

 4 الساعات املعتمدة صيمم 261 الرمز (1آالت دوارة ) املقرراسم 

املضخات بأنواعها واستخداماتها املختلفة،  ىوالعملية للتعرف عليقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية  الوصف:

 وطرق صيانتها.

 4 الساعات املعتمدة صيمم 262 الرمز (2آالت دوارة ) املقرراسم 

املراوح والتوربينات،  بأنواعها و الضواغط ىيقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية والعملية للتعرف عل الوصف:

 وطرق صيانتها.
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 3 الساعات املعتمدة صيمم 264 الرمز االهتزازات  واالتزان املقرراسم 

يقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية والعملية لالهتزازات واالتزان بدءًا بتعريف االهتزازات وأسبابها  الوصف:

واألجهزة املستخدمة يف قياس االهتزازات واستخدام أنظمة مراقبة االهتزازات وحتليل النتائج. كما يعرف 

 ن املكائن الدوارة والرتددية.املقرر بطرق االتزان االستاتيكي واالتزان الديناميكي وطرق تواز
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ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   
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 صيمم 141 لرمزا أساسيات ميكانيكا موائع   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

   0   مترين

 صف املقرر:و

ويتطرق إىل استاتيكا وديناميكا املوائع. كما يقدم يقدم هذا املقرر للمتدرب العناصر األساسية خلواص املوائع 

التدفق يف األنابيب و اجملاري و فقدان الضغط بسبب االحتكاي. كما يعرض املقرر القوانني احلسابات اخلاصة ب

 اليت حتكم املوائع.األساسية 

 هلدف العام من املقرر: ا

 إعطاء املتدرب أسس ميكانيكا املوائع اليت تساعده يف حتليل أداء اآلالت امليكانيكية اليت تعمل باملوائع.  

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

  
 أواًل: األهداف املعرفية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:  

 .اهليدروستاتيكا )ضغط املوائع الساكنة(تطبيق قوانني  .1

 .تيكيةاحتديد الفرق بني اللزوجة الديناميكية واللزوجة الكينم .2

 .تعيني الضغط للمائع باستخدام مانومرتات خمتلفة .3

 تطبيق معادلة االستمرارية و معادلة برنوللي على نظام مفتوح. .4

 .الضغط يف األنابيب و اجملاري اهلوائية و الوصالتشرح معامل االحتكاي و حساب اهلبوط يف  .5

 
 جرائية: اإلثانيًا: األهداف 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:

 .حساب الضغط يف املوائع الساكنة .1

 .إجياد ضغط املائع باستخدام مانومرتات خمتلفة .2

 .حساب معدل التدفق وفرق الضغط .3

 .األنابيب واجملاري اهلوائية والوصالتحساب اهلبوط يف الضغط يف  .4

 .ط املائعغحساب القوى الناجتة عن ض .5
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 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 6 اخلواص الفيزيائية للموائع

 6 8 استاتيكا املوائع

 12 10 ديناميكا املوائع

 8 8 اهلواءالتدفق وهبوط الضغط يف األنابيب وجماري 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

  .يف املعمل املتدرب إجراءات األمن والسالمة يتبع .1

 .يضع املتدرب األدوات يف مكانها الصحيح .2

 .احلواف احلادة لألدوات واألجهزةى املتدرب تالفي .3

 .املتدرب على نظافة املكان، واإلضاءة املناسبة حيافظ .4

 يلبس املتدرب املعدات الواقية )نظارات ُُ حذاء ُُ قبعة ُُ كمامات ..... اخل .5

 .والكهرباء التعامل حبذر مع الضغوط واحلرارة العالية .6

 .التعامل حبذر مع الزيوت والسوائل األخرى يف املعمل .7

 

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  اخلواص الفيزيائية للموائع 12

 مقدمة 

 الكثافة للموائع 

 الثقل النوعي للموائع 

 اللزوجة    

o تدريبات ومتارين   

o خواص املوائع 

o اللزوجة 

o تنفيذ جتارب عملية على اللزوجة 

o كتابة التقارير واستخالص النتائج 

 االختبارات الشفهية

 االختبارات التحريرية

 األداء العملي

 .Fundamentals of  Fluid Mechanics, G. S. Sawhney, 2011, Pages 1-60. 1 مراجع املوضوع
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 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  استاتيكا املوائع 14

 قانون تورشيللي 

  قانون أرمخيدس 

  الضغط املقاس 

 الضغط املطلق 

 الضغط اهليدروستاتيكي 

  طرق وأجهزة قياس الضغط    

o  تدريبات ومتارين 

o قانون تورشيللي 

o  قانون أرمخيدس 

o أنواع الضغوط وطرق قياسها 

o الضغط املقاس 

o الضغط املطلق 

o  الضغط اهليدروستاتيكي 

o طرق وأجهزة قياس الضغط 

 االختبارات الشفهية

 االختبارات التحريرية

 األداء العملي 

مراجع 

 املوضوع
 Fundamentals of  Fluid Mechanics, G. S. Sawhney, 2011, Pages 64-230. 1. 

 :  ديناميكا املوائع 22

 تدفق املوائع 

 معادلة االستمرارية 

 معادلة برنوللي 

  تطبيقات معادلة برنوللي    

 تدريبات ومتارين  

o تدفق املوائع 

o معادلة االستمرارية 

o معادلة برنوللي 

o تطبيقات معادلة برنوللي 

 االختبارات الشفهية

 التحريريةاالختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Fundamentals of  Fluid Mechanics, G. S. Sawhney, 2011, Pages 310-

580. 

1. 
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 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  التدفق وهبوط الضغط يف األنابيب وجماري اهلواء 16

 قوانني هبوط الضغط 

 معامل االحتكاي 

 خمطط مودي    

o  تدريبات ومتارين 

o  طط موديخم واستخداممتارين على حساب الضغط 

 

 االختبارات الشفهية

 االختبارات التحريرية

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Fluid Mechanics Fundamentals and Applications, Yunus Cengel, John 

Cimbala, 2013. 

1. 

 

 املراجع

 
Fundamentals of Fluid Mechanics, G. S. Sawhney, 2011. 1.  

 Fluid Mechanics Fundamentals and Applications, 3rd Edition 2013, by Yunus 

Cengel, John Cimbala.  
2.  

 Fundamentals of Fluid Mechanics,7th Edition, by Bruce R. Munson, Alric P. 

Rothmayer, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch. 
3.  

 Engineering Fluid Mechanics, 10th Edition, by Donald F. Elger, Barbara C. 

Williams, Clayton T. Crowe, John A. Roberson. 
4.  

 Fluid Mechanics, 1st Edition 2015, by Russell C. Hibbeler. 5.  
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 صيمم 151 الرمز (  1صيانة العناصر امليكانيكية ) اسم املقرر

  نتجم 141و  نتجم 101 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 تدريب تعاوني   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  

 )ساعة/أسبوع(

 

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 :وصف املقرر

ختلف مبيقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية والعملية لصيانة بعض أهم عناصر اآلالت امليكانيكية وهي احملامل 

  (.أنواعها والتزييت والتشحيم والقارنات و أعمدة الدوران )املراقبة وتعديل التوازي

 :اهلدف العام من املقرر

 صيانة أهم العناصر امليكانيكية الشائعة االستعمال يف الصناعة.يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب مهارات 

 األهداف التفصيلية للمقرر:   

 
 أواًل: األهداف املعرفية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:  

1.  .التعرف على أنواع املعدات امليكانيكية وتصاميمها وطرق عملها 

2.  .القيام بالصيانة الوقائية والدورية للمعدات امليكانيكية 

3.  .التعرف على األعطال واملشاكل اخلاصة باملعدات 

4.  .فك وتركيب املعدات 

 القيام بالصيانة اإلصالحية للمعدات امليكانيكية .5

 
 ثانيًا: األهداف إجرائية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:

 .فك وتركيب وفحص وصيانة احملامل .1

 .القيام بالتزييت والتشحيم املناسب .2

 .فك وتركيب وفحص واختيار القارنات املناسبة وأعمدة الدوران .3
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 28 14  احملامل  

 12 6 التزييت والتشحيم  

 24 12 القارنات وأعمدة الدوران  

 اجملموع
32 64 

96 
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 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 

األدوات يف مكانها الصحيح وحيرص حيرص املتدرب على إجراءات األمن والسالمة املتبعة يف ورش الصيانة فيضع 

على تاليف احلواف احلادة لألدوات واألجهزة كما حيرص على نظافة املكان، واإلضاءة املناسبة ولبس املعدات 

. كما جيب على املتدرب اتباع تعليمات املدرب وعدم عمل الواقية )نظارات ُُ حذاء ُُ قبعة ُُ كمامات ..... اخل(

 يب إال باشراف املدرب.التجارب أو الفك والرتك

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :(bearings) املنهج التفصيلي النظري احملامل 42

 حتليل مبدأ اإلحتكاي والّدحرجة. 

 تعريف وظائف احملامل. 

  احملامل العادية و الدحروجيةمعرفة  أنواع. 

   وتثبيتها  " الدحروجيةمعرفة  طرق تركيب احملاملX" و "O". 

 تعداد شروط إختيار احملامل: مثال حمامل كروّية. 

 إختيار احملامل من خالل كاتالوجات املصنعني. 

 معرفة  طرق تركيب وتعديل وتثبيت احملامل على البارد. 

 معرفة  طرق تركيب وتعديل وتثبيت احملامل بالّتسخني. 

 حللول املتاحةمعرفة أنواع تلف احملامل وأسبابها وا. 

 حساب العمر اإلفرتاضي للمحامل : مثال حمامل كروّية. 

  حمامل القوس اجلزئي وحمامل الوسادة املائلةشرح مبدأ عمل.  

 معرفة أنواع تلفها وأسبابها واحللول املتاحة. 

 معرفة  طرق تركيبها وتعديلها وتثبيتها. 

 تعديل وصيانة مستوى الّزيت. 

 :(bearings) احملاملاملنهج التفصيلي العملي 

  معرفة أنواع احملامل. 

  بإستعمال كاتالوجات املصنعنياختيار احملامل. 

 تركيب وتعديل وتثبيت احملامل على البارد. 

o حممل كروي. 

o )حممل خمروطي ) مسلوب. 

 تركيب وتعديل وتثبيت احملامل بالّتسخني. 

  معرفة أنواع تلف احملامل. 

 و معرفة أنواع تلفها وأسبابها وصياغة  الدحروجية فحص احملامل

 تقرير الفحص.

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي
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 و معرفة أنواع تلفها وأسبابها القوس اجلزئي  فحص حمامل

 وصياغة تقرير الفحص.

 صيانة وتعديل حمامل القوس اجلزئي وحمامل الوسادة املائلة 

 .وصياغة تقرير

 تعديل وصيانة مستوى الّزيت . 

مراجع 

 املوضوع

 
Mounting and Maintenance of Rolling Bearings, by schaffler 

technologies, FAG, Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, pages 

18-143. 

1.  

 
Industrial Mechanics, Albert W. Kemp, A. T. Publishers 2012, Pages 

363-380 . 

2.  

 
SKF Bearing Installation and Maintenance Guide, SKF USA 2007. 

Pages 3-48 

3.  

 :(lubrication) والتشحيم  املنهج التفصيلي النظري التزييت 18

 التعرف على عمليات التزييت والتشحيم. 

 أنواع الزيوت والشحوم. 

 مواد الزيوت والشحوم. 

  والشحوم كل على حدهمميزات الزيوت. 

 االحتياطات العامة للتعامل مع الزيوت والشحوم. 

 دليل اختيار الزيوت والشحوم. 

 معرفة طرق الّتزييت والّتشحيم املختلفة. 

 من خالل خصائصها مقارنة بني الزيوت والشحوم. 

 :(lubrication) التزييت والتشحيم املنهج التفصيلي العملي

 الزيوت والشحوم. فحص 

 اللزوجة للزيوت املختلفة حسابات. 

 ختزين الزيوت و البقايا وترميزها طرق. 

 حسب املصنعني دليل اختيار الزيوت والشحوم. 

 الزيوت والّتشحيم حسب  تغيريحتديد رزنامة صيانة وقائّية ل

 .كتيب الّصيانة للمصّنع: مثال ملخرطة أو أي آلة ميكانيكّية

 الصيانة الوقائّيةالزيوت والتشحيم عملّيا حسب رزنامة  تغيري. 

 حترير تقرير الّصيانة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 
Industrial Mechanics, Albert W. Kemp, A. T. Publishers 2012, Pages 

347-360. 

1.  

 
SKF Bearing Installation and Maintenance Guide, SKF USA 2007. 

Pages 87-101 

2.  

 
Mounting and Maintenance of Rolling Bearings, by schaffler 

technologies, FAG, Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, pages 

79-94. 

3.  



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  19

 

 وأعمدة نقل احلركة القارناتاملنهج التفصيلي النظري 

  (Shafts and Couplings) : 

  وظائف القارناتشرح. 

  أنواع القارناتمعرفة. 

 بإستعمال كاتالوجات املصنعني ختيار القارنةإ. 

  إختيار األظافر“keys” وحتديد أبعادها. 

 معرفة خصائص أعمدة نقل احلركة وأبعادها. 

 فحص أعمدة نقل احلركة.  

 شرح الطرق الّتقليدّية لتعديل توازي أعمدة نقل احلركة. 

  معرفة أثر عدم توازي أعمدة نقل احلركة يف تلف األالت

 .امليكانيكّية

 شرح طريقة تعديل توازي أعمدة نقل احلركة بالّليزر. 

  املنهج التفصيلي العملي القارنات وأعمدة نقل احلركة 

 (Shafts and couplings): 

  أنواع القارناتمعرفة. 

 .فحص القارنات وصياغة تقرير الفحص 

 األظافر  إختيار“keys” " وحتديد أبعادها وصناعتهاKeys 

Bar"  .وتركيبها 

 .فحص وقياس القارنات وصياغة تقرير الفحص 

 .فحص وقياس أعمدة نقل احلركة وصياغة تقرير الفحص 

  تعديل توازي أعمدة نقل احلركة بالّطرق الّتقليدّية وصياغة تقرير

 الّصيانة :

o Face and Rim Method 

o Reverse Method 

 .تعديل توازي أعمدة نقل احلركة بالّليزر وصياغة تقرير الّصيانة

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Pruftechnik, “Practical Guide to Shaft Alignment”, Ludeca, Pruftechnik 

LTD 2002, pages 6-62. 1.  

 

 املراجع

 
Industrial Mechanics, 2012, by Albert W. Kemp. 6.  

 Industrial Mechanics and Maintenance, 3rd Edition, by Larry Chastain. 7.  

 Industrial Maintenance, 2nd Edition 2013, by Michael E. Brumbach, Jeffrey A. 

Clade. 

8.  

 Industrial Maintenance, 1st Edition 2003, by Michael E. Brumbach 9.  

 Industrial Maintenance Mechanic Trainee Guide, 3rd Edition by NCCER.  10.  

 Mechanical Principles and Systems for Industrial Maintenance, 1st Edition by 

Richard R. Knotek, Jon R. Stenerson. 

11.  
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 Mounting and Maintenance of Rolling Bearings, by schaffler technologies, 

FAG. 

12.  

 Maintenance Engineering Handbook, 8th Edition 2014, by Keith Mobley. 13.  

 SKF Bearing Installation and Maintenance Guide. 14.  

 Pruftechnik, “Practical Guide to Shaft Alignment”, Ludeca. 15.  

 Machinery Failure Analysis and Troubleshooting: Practical Machinery 

Management for Process Plants 4th Edition 2012, by Heinz P. Bloch, 

Fred K. Geitner. 

16.  

 Mechanical Systems for Industrial Maintenance, 1st Edition 2001, by 

Richard R. Kibbe 
17.  
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 صيمم 252 الرمز (  2صيانة العناصر امليكانيكية ) اسم املقرر

 صيمم 151 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 وصف املقرر:

(( ويقدم للمتدرب األسس النظرية والعملية 1العناصرامليكانيكية )يكمل هذا املقرر املقرر السابق )صيانة 

 Vلصيانة بقية العناصر امليكانيكية الشائعة يف الصناعة وهي موانع التسريب والسيور السلسلية والسيور يف شكل 

 .ونواقل احلركة ذات السرعات املتغرية والرتوس وخمفضات السرعة

 اهلدف العام من املقرر: 

 املتدرب أسس صيانة أهم العناصر امليكانيكية الشائعة االستعمال يف الصناعة.إعطاء 

 األهداف التفصيلية للمقرر:   

 
 أواًل: األهداف املعرفية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:  

 امليكانيكية وتصاميمها وطرق عمله.التعرف على أنواع املعدات  .1

 .والدورية للمعدات امليكانيكيةالقيام بالصيانة الوقائية  .2

 .التعرف على األعطال واملشاكل اخلاصة باملعدات .3

 .فك وتركيب املعدات .4

 .القيام بالصيانة اإلصالحية للمعدات امليكانيكية .5

 
 ثانيًا: األهداف إجرائية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:

.فك وتركيب وفحص وصيانة موانع التسريب .1  

.وتركيب وفحص السيور ووزنها فك .2  

 .فك وتركيب وفحص وصيانة الرتوس ونواقل احلركة .3
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 28 14 موانع التسريب

 20 10 السيور

 16 8 الرتوس ونواقل احلركة

   

 اجملموع
32 64 

96 
 

 السالمة :إجراءات واشرتاطات 

حيرص املتدرب على إجراءات األمن والسالمة املتبعة يف ورش الصيانة فيضع األدوات يف مكانها الصحيح وحيرص  

على تاليف احلواف احلادة لألدوات واألجهزة كما حيرص على نظافة املكان، واإلضاءة املناسبة ولبس املعدات 

جيب على املتدرب اتباع تعليمات املدرب وعدم عمل الواقية )نظارات ُُ حذاء ُُ قبعة ُُ كمامات ..... اخل(. كما 

 التجارب أو الفك والرتكيب إال باشراف املدرب.

 

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :(Seals) املنهج التفصيلي النظري موانع التسرب 42

  "امليكانيكّيةتقديم وشرح املبادئ األساسية للكتامة "العزل 

 تعريف أنواع موانع الّتسّرب 

  كاتالوجات املصنعنيتعريف خصائصها وطريقة إختيارها من 

 شرح طرق الّنزع والّتركيب وأدواتها 

 تعريف أنواع الّتلف وأسبابها 

  الّصيانة الوقائّية جبدولادراج  اصالحها 

 :(Seals) املنهج التفصيلي العملي موانع التسرب

  والّتمييز بينها التسرب موانعمعرفة أنواع 

  بإستعمال كاتالوجات املصنعني موانع التسرباختيار 

  األختام " موانع التسربفحص و نزع و تركيب :seals " 

  احلشوات " موانع التسربفحص و نزع و صنع و تركيب :

Gasket" 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 (Belts and Chains)  املنهج التفصيلي النظري السيوروالّسالسل 30

 الّتعّرف على طرق نقل القدرة بالّسيور 

 مكّونات الّسيور ومعادنها 

 أنواع الّسيور وخصائصها الّتقنّية 

 كاتالوجات املصنعنيمن  أنواع الّسيور طريقة إختيار 

 أنواع تلف الّسيور وأسبابها 

  الّسيورطرق تعديل وأدوات شّد 

 الّطرق الّتقليدّية لتعديل توازي بكرات الّسيور 

 طريقة تعديل توازي بكرات الّسيور بالّليزر 

 طرق نقل القدرة بالّسالسل 

 مكّونات الّسالسل 

 أنواع الّسالسل وخصائصها الّتقنّية 

 كاتالوجات املصنعنيمن أنواع الّسالسل  طريقة إختيار 

 أنواع تلف الّسالسل وأسبابها 

  تعديل وأدوات شّد الّسالسل وتعديل توازي البكراتطرق 

 

 :(Belts and Chains) املنهج التفصيلي العملي السيوروالّسالسل

 الّتعّرف على أنواع الّسيور و خصائصها 

 أنواع تلف الّسيور وأسبابها 

 تعديل شّد الّسيور 

 تعديل توازي بكرات الّسيور بالّطرق الّتقليدّية 

  الّسيور بالّليزرتعديل توازي بكرات 

 أنواع الّسالسل وخصائصها الّتقنّية 

 أنواع تلف الّسالسل وأسبابها 

 تعديل شّد الّسالسل وتعديل توازي البكرات 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Belt Design, Gates Rubber Company 2001, pages 2-270. 1.  

 
Industrial Mechanics, Albert W. Kemp, A. T. Publishers 2012, Pages 

383-398. 
2.  

 
Mounting and Maintenance of Rolling Bearings, by schaffler 

technologies, FAG, Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, pages 

102-139. 

3.  
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
 

 الرتوس ونواقل احلركةاملنهج التفصيلي النظري 

  (Gears and transmission): 

 

 مبدأ نقل القدرة، العزم، والّسرعة والعالقة بينهم 

 الّتعّرف على طرق نقل القدرة بالّتروس 

 خصائص الّتروس الّتقنّية 

  أنواع الّتروس 

 أنواع تلف الّتروس وأسبابها 

 علبات الّسرعة ومعامل ختفيض أو زيادة العزم والّسرعة 

  وقياس الّتروس وأدواتهافحص 

 نواقل احلركة امليكانيكّية 

 نواقل احلركة اهليدروليكّية 

 نواقل احلركة اهلوائّية 

 املنهج التفصيلي العملي الرتوس ونواقل احلركة

  (Gears and transmission) : 

 التعرف على نواقل احلركة امليكانيكية 

 أنواع الرتوس املسننة 

  االنهيارديناميكا الرتوس وأمناط 

 املميزات املشرتكة 

 استكشاف املشاكل وإصالحها 

 التآكل والتحميل الزائد 

 أنواع نواقل احلركة امليكانيكية 

 معرفة قطر دائرة اخلطوة والبعد املركزي: 

 خلطوة الدائرية والقطرية وقياساتهاا-

 لتعرف على أنظمة النقل )النواقل(ا-

 أنظمة النقل اهلوائي 

  امليكانيكيأنظمة النقل 

 أنظمة النقل اللوليب 

 أنظمة تشغيلها وتكوينها:    

o  تدريبات ومتارين 

o فحص الرتوس ونواقل احلركة 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o تركيب الرتوس ونواقل احلركة 

o تثبيت الرتوس ونواقل احلركة 

o الصيانة الوقائية الرتوس ونواقل احلركة 

o الصيانة الدورية 

o لصيانة اإلصالحيةا 

مراجع 

 املوضوع

 Industrial Mechanics, Albert W. Kemp, A. T. Publishers 2012, Pages 

399-410. 
1.  

 

 املراجع

 
Industrial Mechanics, by Albert W. Kemp, 2012. 18.  

 Industrial Mechanics and Maintenance, 3rd Edition, by Larry Chastain. 19.  

 Industrial Maintenance, 2nd Edition 2013, by Michael E. Brumbach, Jeffrey A. 

Clade. 

20.  

 Industrial Maintenance, 1st Edition 2003, by Michael E. Brumbach 21.  

 Industrial Maintenance Mechanic Trainee Guide, 3rd Edition by NCCER.  22.  

 Mechanical Principles and Systems for Industrial Maintenance, 1st Edition by 

Richard R. Knotek, Jon R. Stenerson. 

23.  

 Mounting and Maintenance of Rolling Bearings, by schaffler technologies, 

FAG. 

24.  

 Maintenance Engineering Handbook, 8th Edition 2014, by Keith Mobley. 25.  

 SKF Bearing Installation and Maintenance Guide. 26.  

 Pruftechnik, “Practical Guide to Shaft Alignment”, Ludeca. 27.  

 Machinery Failure Analysis and Troubleshooting: Practical Machinery 

Management for Process Plants 4th Edition 2012, by Heinz P. Bloch, 

Fred K. Geitner. 

28.  

 Mechanical Systems for Industrial Maintenance, 1st Edition 2001, by 

Richard R. Kibbe 
29.  
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 صيمم 171 لرمزا تقنية ورش وحلام سم املقررا

 نتجم 141و  نتجم 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

 اللحام واملهارات الفنية الالزمةواالنتاج ورش  آالتيقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية والعملية يف تشغيل 

 .امليكانيكيةآلالت ايف جمال صيانة 

 هلدف العام من املقرر: ا

 وورش اللحام الشائعة االستعمال يف الصناعة. اإلنتاج يهدف إىل اكساب  املتدرب أسس تشغيل آالت ورش

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أواًل: األهداف املعرفية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:   

 .اختيار طريقة التشغيل املناسبة .1

 .معرفة املؤثرات على اجلوانب االقتصادية للتشغيل .2

 .حتديد ظروف التشغيل املناسبة لعمليات القطع املختلفة .3

 .تشغيل املكنات وإدارتها بالطرق السليمة و الصحيحة  .4

 .جتهيز وتشغيل املعدات و اآلالت الضرورية لتنفيذ عمليات اللحام .5

  .اجلهد و أقطاب اللحام ومساحيق احلماية و الغازات اخلاملةشدة التيار وفرق حتديد  .6

 جرائية:اإل ثانيًا: األهداف 

 أن يكون املتدرب قادرًا على: 

 .حتديد ظروف التشغيل املناسبة لعمليات القطع املختلفة .1

 .تشغيل املكنات وإدارتها بالطرق السليمة و الصحيحة .2

 .وحتديد مراحل التشغيل املطلوبة التخطيط للمنتج ودراسة الوقت .3

 .القيام بعمليات اللحام بالقوس الكهربائي وحلام األكسي أستلني .4

 .فحص جودة اللحام ومعاجلة عيوب اللحام .5

6. 
التأكد من تغذية خطوط االنتاج باملواد اخلام املطلوب تصنيعها وفحص هذه املواد قبل البدء بالعملية اإلنتاجية 

 .األدوات الضرورية للسالمة و لتنفيذ العمل املطلوبوتوفري 
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 2 السالمة يف الورشة

 2 4 أساسيات عملية القطع

 28 10 عمليات القطع )خراطة، تفريز (

 4 2 مدخل لتقنية اللحام

 12 6 أساسيات حلام القوس الكهربائي

 12 6 حلام األوكسي أستلني

 4 2 عيوب اللحام وطرق الفحص

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .حيرص املتدرب على إجراءات األمن والسالمة املتبعة يف ورش اإلنتاج واللحام .1

 .يضع املتدرب األدوات يف مكانها الصحيح .2

 .احلادة لألدوات واألجهزةحيرص املتدرب على تاليف احلواف   .3

 .حيرص املتدرب على نظافة املكان، واإلضاءة املناسبة .4

 .املتدرب املعدات الواقية )نظارات ُُ حذاء ُُ قبعة ُُ كمامات ..... اخل( بسيل .5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  السالمة يف الورشة 4

  الشخصيةالسالمة 

  سالمة األفراد 

 سالمة املعدات 

  سالمة املنشئات 

 سالمة البيئة 

 تدريبات على إجراءات األمن والسالمة

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع
 Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and 

Managers, 7th Edition by David L. Goetsch 
1.  

 :  عمليات القطع )خراطة، تفريز ( 44

 اخلراطة    

سرعة  –عمق القطع  –ظروف القطع ) التغذية  أدوات القطع

 .سرعة الدوران( –القطع 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي
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 69 من  28

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التفريز 

 سرعة –عمق القطع  –ظروف القطع ) التغذية  أدوات القطع          

                       .سرعة الدوران( –القطع            

o تدريبات ومتارين 

o اخلراطة: 

 فحص وجتهيز وتشغيل املخرطة 

 اختيار أقالم اخلراطة وتثبيتها 

 تثبيت املشغوالت على املخرطة 

  تنفيذ اخلراطة الطولية و اخلراطة اجلبهية

 واخلراطة الداخلية

 قطع قلووظ داخلي وخارجي 

o التفريز:  

  لة التفريزآاختيار وجتهيز وتشغيل 

 اختيار وتثبيت مقاطع التفريز 

 تثبيت الشغالت 

o انتاج أسطح مستوية ذات أبعاد حمددة 

مراجع 

 املوضوع
 Machining Fundamentals, 9th Edition 2013, by John R. Walker, Bob 

Dixon. Pages 201-274 and 285-352. 
1.  

 :  مدخل لتقنية اللحام 6

 تعريف اللحام وأنواعه 

 وصالت اللحام ورموز اللحام 

 قواعد السالمة باللحام الغازي والكهربائي: 

o تدريبات ومتارين  

o أنواع اللحام 

o وصالت اللحام ورموز اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 واألعمال التحريريةاالختبارات 

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Welding: Principles and Applications, 7th Edition 2012, by Larry 

Jeffus. Pages 1-47 and 542-560. 

1.  
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 69 من  29

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  أساسيات حلام القوس الكهربائي 18

 فكرته 

 أنواعه 

 مزاياه 

 التيار الكهربائي و القطبية  

o  تدريبات ومتارين 

o حلام القوس الكهربائي على تدريبات 

 تطبيق ضوابط السالمة

o جتهيز الوصلة 

o تنفيذ اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Welding: Principles and Applications, 7th Edition 2011, by Larry 

Jeffus.Pages 49-121. 

1.  

 :  حلام األوكسي أستلني 18

 الغازات املستخدمة 

 املعدات 

 ضوابط تنفيذ اللحام  

o  تدريبات ومتارين 

o تدريبات حلام األكسي أستلني 

o تطبيق ضوابط السالمة 

o جتهيز الوصلة 

o تنفيذ اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 
Welding Skills, 5th Edition 2014, by B. J. Moniz. 

1.  

 :  عيوب اللحام وطرق الفحص 6

 أنواع العيوب و مسبباتها. 

 ضوابط تفادي العيوب عند اللحام. 

 طرق الكشف عن عيوب اللحام :   

o  تدريبات ومتارين 

o تقييم جودة اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 التحريريةاالختبارات واألعمال 

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Welding: Principles and Applications, 7th Edition 2011, by Larry Jeffus. 

Pages 602-628. 

1.  
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 69 من  30

 

 املراجع

 
Machining Fundamentals, 9th Edition 2013, by John R. Walker, Bob Dixon.   

 Precision Machining Technology, 2nd Edition, by Peter J. Hoffman, Eric S. 

Hopewell, Brian Janes.  
  

 Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th Edition, by Serope 

Kalpakjian, Steven Schmid. 
  

 Introduction to Manufacturing Processes, 1st Edition 2011, by Mikell P. 

Groover. 
  

 Welding: Principles and Applications, 7th Edition 2011, by Larry Jeffus.   

 Welding Skills, 5th Edition 2014, by B. J. Moniz.    

 Welding, 2nd Edition 2011, by Don Geary, Rex Miller.   

 Welding Skills Workbook, 5th Edition, By: Jonathan F. Gosse   

 Welder's Handbook A Guide to Plasma Cutting, Oxyacetylene, 

ARC, MIG and TIG Welding Revised Edition, by Richard Finch 
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 69 من  31

 صيمم 253 لرمزا صيانة النظم امليكانيكية سم املقررا

 نتجم 141و  نتجم 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

للمتدرب األسس النظرية والعملية لصيانة بعض النظم امليكانيكية الشائعة يف الصناعة مثل يقدم هذا املقرر 

الرافعات مبختلف أنواعها واالتزان واألنابيب والصمامات بأنواعها وطرق تشغيلها وصيانتها. كما يعرض أنواع الغاليات  

 واملبادالت احلرارية و مصائد البخار و طرق صيانتها.

 من املقرر: هلدف العام ا

 إعطاء املتدرب أسس صيانة املعدات امليكانيكية الشائعة االستخدام يف الصناعة.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أواًل: األهداف املعرفية:  

  أن يكون املتدرب قادرًا على أن:  

 طرق عملها.يشرح  أنواع املعدات امليكانيكية وتصاميمها و يعدد .1

 بالصيانة الوقائية والدورية للمعدات امليكانيكية.القيام  .2

 األعطال واملشاكل اخلاصة باملعدات. تشخيص .3

 فك وتركيب املعدات. .4

 القيام بالصيانة اإلصالحية للمعدات امليكانيكية .5

 
 ثانيًا: األهداف إجرائية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:

 .بأنواهاالعلوية فك وتركيب وصيانة املرافع فحص و  .1

 .رفع األمحال واملعدات باستخدام املرافع العلوية بشكل سليم وصحيح .2

 .فك وتركيب وفحص األنابيب .3

 .فك وتركيب وفحص وصيانة الصمامات بأنواعها .4

 .فك وتركيب وفحص وصيانة مصائد البخار بأنواعها .5

 .فحص وصيانة املبادالت احلرارية بأنواعها .6

 .فحص وصيانة الغاليات  .7
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 69 من  32

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 8 4 املرافع العلوية وأنواعها 

 12 6 األنابيب 

 16 8 الصمامات وأنواعها 

 4 2 مصائد البخار وأنواعها 

 12 6 املبادالت احلرارية وأنواعها 

 12 6 البخارية وأنواعها الغاليات                  

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 . و املعاملحيرص املتدرب على إجراءات األمن والسالمة املتبعة يف ورش  .1

    .يضع املتدرب األدوات يف مكانها الصحيح .2

 .حيرص املتدرب على تاليف احلواف احلادة لألدوات واألجهزة .3

 .حيرص املتدرب على نظافة املكان، واإلضاءة املناسبة .4

 .(يلبس املتدرب املعدات الواقية )نظارات ُُ حذاء ُُ قبعة ُُ كمامات ..... اخل .5

 .جيب الرجوع إىل تعليمات السالمة املناسبة لكل موضوع من املوضوعات .6

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييمأدوات  احملتوى الساعات

 :  (Overhead Cranes) (  املرافع العلوية1 12

 التعرف على أنواع  املرافع العلوية. 

 أجزاء املرافع العلوية. 

 تركيب املرافع العلوية. 

 التحميل على املرافع العلوية:  

o  تدريبات ومتارين 

o              تركيب املرافع   

o                 تثبيت املرافع  

 فحص املرافع. 

 للمرافع الصيانة الدورية الوقائية واإلصالحية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع
 Rigging, Hoisting, and Signaling Practices, 2010, By In Partnership 

with NJATC. (All the book is reference for this topic) 
1.  
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 69 من  33

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييمأدوات  احملتوى الساعات

 :   (Pipingاألنابيب ) 18

 مقدمة 

 التعرف على أنواع ومميزات وعيوب األنابيب 

  التعرف خامات األنابيب 

 مشاكل املاء يف األنابيب وطرق عالجها 

 موانع التسرب لألنابيب 

 طرق تثبيت وحلام األنابيب 

  العزل احلراري 

 -ملحقات األنابيب    

o  تدريبات ومتارين 

o تركيب األنابيب 

o تثبيت األنابيب 

o فحص األنابيب 

o الصيانة الدورية الوقائية واإلصالحية لألنابيب 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع
 Piping Systems Manual, by Brian Silowash, 2010. All the book is a 

reference for this topic) 
1.  

 :  (Valavesالصمامات )  24

  أنواع الصمامات واستخداماتها 

 مميزات وعيوب كل نوع 

 طرق التوصيل وتركيب الصمامات 

 مكونات الصمامات  

o  تدريبات ومتارين 

o تركيب الصمامات 

o تثبيت الصمامات 

o فحص الصمامات 

o  للصماماتالصيانة الدورية الوقائية واإلصالحية 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 
Piping Systems Manual, 2009, by Brian Silowash. Pages 183-220. 

1. 1

. 

 
Valve Handbook 3rd Edition, 3rd Edition, by Philip Skousen. 

2. 2

. 



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  34

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييمأدوات  احملتوى الساعات

 :  (Vapor trapsمصائد البخار ) 6

 أنواع مصائد البخار 

 استخدامات مصائد البخار 

 املميزات والعيوب 

 مكونات مصائد البخار    

o  تدريبات ومتارين 

o تركيب مصائد البخار 

o تثبيت مصائد البخار 

o فحص مصائد البخار 

o  الصيانة الدورية الوقائية واإلصالحية

 ملصائد البخار

 االختبارات واألعمال الشفهية

 واألعمال التحريريةاالختبارات 

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Steam trap applications introduction to steam traps, by Watson 

McDoniel. 

1. 

 :   (Heat Exchangers) املبادالت احلرارية 18

 أنواع املبادالت احلرارية 

 املميزات والعيوب املشرتكة بني كل نوع 

  احلراريةمكونات املبادالت 

 استخدامات املبادالت احلرارية 

 التبادل احلراري وكفاءة املبادالت احلرارية    

o  تدريبات ومتارين 

o تركيب املبادالت احلرارية 

o تثبيت املبادالت احلرارية 

o فحص املبادالت احلرارية 

o الصيانة الدورية الوقائية واإلصالحية للمبادالت احلرارية 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design, 3rd Edition 

2012, by Sadik Kakaç, Hongtan Liu, Anchasa Pramuanjaroenkij. 

1.  

 :   (Boilers ) البخارية الغاليات 18

  واستخدام كل نوع نواع الغاليات البخاريةأ -

 األجزاء الرئيسية للغالية والغرض منها  -

 الغالياتطريقة عمل  -

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي
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 69 من  35

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييمأدوات  احملتوى الساعات

 مميزات وعيوب كل نوع -

 تشخيص أعطال الغالياتفحص  -

 تشغيل واختبار أداء الغاليات البخارية-

 الصيانة الوقائية والصيانة اإلصالحية للغاليات البخارية-

مراجع 

 املوضوع

 Safe Boiler Operation Fundamentals: Special Engineer's Guide for the 

State of Minnesota by In Partnership with TFM. 

1.  

 

 

 املراجع

 
Rigging, Hoisting, and Signaling Practices, 2010, By In Partnership with NJATC.   

 Rigging Equipment: Maintenance and Safety Inspection Manual, 1st Edition 

2010, by Joseph MacDonald.  
  

 Handbook of Rigging: For Construction and Industrial Operations, 5th Edition, 

by Joseph MacDonald, W. Rossnagel, Lindley Higgins. 
  

 The Piping Guide: For the Design and Drafting of Industrial Piping Systems 

Hardcover, 2009, by Dennis J Whistance, David R Sherwood. 
  

 Piping Systems Manual, 2009, by Brian Silowash.   

 Piping Handbook, 7th Edition, by Mohinder Nayyar.    

 Pipe Drafting and Design, 3rd Edition 2011, by Roy A. Parisher, Robert A. Rhea.    

 Valve Handbook 3rd Edition, 3rd Edition, by Philip Skousen.   

 Facility Piping Systems Handbook: For Industrial, Commercial, and Healthcare 

Facilities, 3rd Edition, by Michael Frankel. 
  

 Steam trap applications introduction to steam traps, by Watson McDoniel.   

 Maintenance Engineering Handbook, 8th Edition, by Keith Mobley.   

 Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design, 3rd Edition 2012, by 

Sadik Kakaç, Hongtan Liu, Anchasa Pramuanjaroenkij. 
  

 Heat Exchanger Design Handbook (Mechanical Engineering), 2nd Edition 2013, 

by Kuppan Thulukkanam. 
  

 Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications, 5th Edition 2014, by 

Yunus Cengel (Author), Afshin Ghajar. 
  

 Heat Transfer (McGraw-Hill Series in Mechanical Engineering), 10th Edition 

2009, by Jack Holman 
  

 Heat Exchanger Equipment Field Manual: Common Operating Problems and 

Practical Solutions, 1st Edition 2012, by Maurice Stewart, Oran T. Lewis 
  

 High Pressure Boilers, 5th Edition 2012, By Frederick M. Steingress, Harold J. 

Frost, Daryl R. Walker.  
  

 Low Pressure Boilers, 4th edition 2012, by Frederick M. Steingress, Daryl R. 

Walker.  
  

 Safe Boiler Operation Fundamentals: Special Engineer's Guide for the State of 

Minnesota by In Partnership with TFM. 
  

 Boiler Operator's Guide, 4th Edition, by Anthony Kohan.   

 Industrial Mechanics, 4th Edition, By Albert W. Kemp.   

 Industrial Maintenance, 3rd Edition, By: Denis Green, Jonathan F. Gosse.   
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 69 من  36

 

 صيمم 221 الرمز لكرتونيات اآلالت امليكانيكيةاكهرباء و اسم املقرر

 يفيز 101 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 3    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 وصف املقرر:

يقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية و العملية للتقنية الكهربية وااللكرتونية من خالل تعريف القوانني 

الكهربائية والكرتونية األساسية و تركيبها يف الدوائر األساسية يف الكهرباء وااللكرتونيات و تعريف العناصر 

 املختلفة وتطبيقاتها العملية )احملركات الكهربائية و صناديق التحكم(.

 اهلدف العام من املقرر: 

إعطاء املتدرب أسس التقنية الكهربية وااللكرتونية متكنه من التعرف على العناصر الكهربائية وااللكرتونية 

 تركيبها يف الدوائر املختلفة يف اآلالت واملعدات الصناعية.األساسية و 

 األهداف التفصيلية للمقرر:   

 
 أواًل: األهداف املعرفية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:  

 .والقدرة الكهربية و املقاومةفرق اجلهد األساسية مثل شدة التيار و  الكميات الكهربائيةتعريف  .1

 .قانون أوم و تطبيقاتهتعريف  .2

 .و املواد العازلة ةوماو املواد املق ةاستخدام املواد املوصل .3

 .تصميم وتوصيل الدوائر الكهربائية .4

 .يشرح أنواع املواد شبه املوصالت وتركيب وتطبيقات الدايود .5

 .يشرح  تركيب وخصائص الرتانزيستور .6

 .تصميم و توصيل الدوائر االلكرتونية .7

 
 ثانيًا: األهداف إجرائية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على :

 .حساب فرق جهد التيار وشدة التيار ومقدار املقاومة .1

 .تصميم و توصيل دوائر كهربائية .2

 .فحص الدوائر الكهربية وإصالحها .3

 .تصميم و توصيل دوائر الكرتونية .4
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 69 من  37

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 التدريبساعات 

 العملية النظرية

 6 6 الكميات الكهربائية األساسية 

 8 8 القوانني ذات الصلة 

 4 4 اآلالت كهربائية 

 4 4 وسائل التحكم يف الدوائر الكهربائية   

 6 6 أساسيات العناصر االلكرتونية 

 4 4 الدوائر االلكرتونية 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 السالمة :إجراءات واشرتاطات 

 

حيرص املتدرب على إجراءات األمن والسالمة املتبعة يف معمل اآلالت الدوارة فيضع األدوات يف مكانها وحيرص 

على تاليف احلواف احلادة لألدوات واألجهزة كما حيرص على نظافة املكان، واإلضاءة املناسبة للقياس ولبس 

كما جيب على املتدرب عدم العبث بأدوات املعمل  كمامات ..... اخل(.املعدات الواقية )نظارات ُُ حذاء ُُ قبعة ُُ 

 وعدم القيام بأي توصيالت أو جتارب دون اشراف املدرب.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مقدمة 12

 تعريف الكهرباء 

 عالقة الكهرباء بتطور املعدات الصناعية 

   املغناطيسية واملغناطيسية الكهربية 

 الكميات الكهربائية األساسية 

  اجلهد، شدة التيار، املقاومة 

  الرتدد 

  كمية الكهرباء 

 مواد املوصالت واملواد العازلة:    

o  تدريبات ومتارين 

o قياس شدة التيار مبختلف الوسائل 

o  اجلهد مبختلف الوسائل 

o  املقاومة الكهربائية مبختلف الوسائل 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي
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 69 من  38

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
 

Electrical Principles and Practices, 4th Edition, By: Glen A. Mazur, 

Peter A. Zurlis. Pages 1-30 and pages 43-64.  
1.  

 القوانني ذات الصلة:    16

 قانون أوم 

 التوالي وعلى التوازي التوصيل على 

 الشغل والقدرة والكفاءة الكهربائية 

 مكونات الدوائر الكهربائية 

 أمثلة لدوائر كهربائية  

o  تدريبات ومتارين 

o  تكوين دوائر كهربائية 

o توصيالت على التوالي وعلى التوازي 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

 ظة املباشرةاملالح

 التقارير املكتوبة

مراجع 

 املوضوع
 

Electrical Engineering: Principles and Applications, 4th Edition, by 

Allan R. Hambley. Pages 31-42 and pages 215-248. 
1.  

 اآلالت الكهربائية:   8

 املولدات ، تركيبها وأنواعها 

  املوتور الكهربائي، تركيبه وأنواعه والتحكم فيه 

     .احملول، تركيبه وأنواعه وطرق احلماية به 

o  تدريبات ومتارين 

o  فك وتركيب املولد الكهربائي 

o معرفة املكونات املختلفة 

o استخدام وسائل الفحص الصحيحة 

o  استخدام معدات الفك والرتكيب املناسبة 

o  فك وتركيب املوتور الكهربائي 

o عرفة املكونات املختلفةم 

o  استخدام وسائل الفحص الصحيحة 

o  استخدام معدات الفك والرتكيب املناسبة  

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Electrical Engineering: Principles and Applications, 4th Edition, by 

Allan R. Hambley. Pages 249-310. 
1.  

 Transformer Principles and Applications By: In Partnership with 

NJATC. Page 13-98. 

2.  
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 69 من  39

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 وسائل التحكم يف الدوائر الكهربائية:   8

 وسائل القطع والوصل 

 مصاهر اجلهد العالي واملنخفض 

  مفاتيح اجلهد العالي 

o  تدريبات ومتارين 

o فك وتركيب احملول الكهربائي 

o معرفة املكونات املختلفة 

o استخدام وسائل الفحص الصحيحة 

o استخدام معدات الفك والرتكيب املناسبة 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Electrical Principles and Practices, 4th Edition, By: Glen A. Mazur, 

Peter A. Zurlis. Pages 185-214. 

1.  

 أساسيات العناصر االلكرتونية:   12

 أشباه املوصالت 

 الدايود 

 الفرق بني املوصالت وأشباه املوصالت 

  الرتانزستورات 

o  تدريبات ومتارين 

o  مغري ومقوم التيارفك وتركيب 

o معرفة املكونات املختلفة 

o استخدام وسائل الفحص الصحيحة 

o استخدام معدات الفك والرتكيب املناسبة 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 
Electronic Devices by Thomas L. Floyd, 9th Edition. Pages 1-84. 

1.  

 الدوائر االلكرتونية:    8

   توصيل الدوائر 

    معرفة جتميع الدوائر وكيفية تكاملها ألداء وظيفة معينة 

o  تدريبات ومتارين 

o فحص أعطال أجهزة التحكم الكهربائية 

o احملوالت الذاتية 

o مغري اجلهد االلكرتوني 

 الشفهيةاالختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي
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 69 من  40

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o مغري الرتدد االلكرتوني 

مراجع 

 املوضوع

 Practical Electronics for Inventors, 4th Edition 2016, by Paul Scherz, 

Simon Monk.Pages 253-398 and pages 556-570. 

1.  

 

 املراجع

 
Electrical Engineering: Principles and Applications, 4th Edition, by Allan 

R. Hambley 
  

 Electrical Principles and Practices, 4th Edition, By: Glen A. Mazur, Peter 

A. Zurlis. 
  

 Electric Motor Drive Installation and Troubleshooting, 3rd Edition, By Glenn A. 

Mazur, William J. Weindorf. 
  

 Transformer Principles and Applications By: In Partnership with NJATC   

 Transformers and Motors: A Single-Source Reference for Electricians by 

George Patrick Shultz 
  

 Practical Electronics for Inventors, 4th Edition 2016, by Paul Scherz, 

Simon Monk. 
  

 Electronics All-in-One For Dummies , 2012, by Doug Lowe   

 Electrical Safety: A Practical Guide to OSHA and NFPA 70E, By: James 

R. White. 
  

  Electronic Devices by Thomas L. Floyd, 9th Edition.    
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 69 من  41

 صيمم 261 الرمز (1آالت دوارة ) اسم املقرر

 صيمم 151و   صيمم 141 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2    حماضرة

  4    عملي

  0    مترين

 وصف املقرر:

بأنواعها واستخداماتها املختلفة، وطرق املضخات  ىيقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية والعملية للتعرف عل

 صيانتها.

 اهلدف العام من املقرر: 

احتياطات السالمة  بأنواعها واستخداماتها وطرق صيانتها ولمضخات لإعطاء املتدرب األسس النظرية والعملية 

 .عند التعامل معها

 األهداف التفصيلية للمقرر:   

 
 أواًل: األهداف املعرفية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:  

                  .ةنصوصاحتياطات السالمة املوتطبيق تقييم  .1

  .أنواع اآلالت الدوارة وطرق تشغيلهاتعداد  .2

 .والتمييز بينها أنواع املضخاتتعداد  .3

 .مضخات الطرد املركزيشرح طريقة عمل  .4

 .مكونات مضخات الطرد املركزيتعداد  .5

 .خصائص و أداء املضخاتحيسب ويشرح  .6

                  .تركيب وتشغيل وصيانة اآلالت الدوارةيشرح  .7

 .مضخات اإلزاحة املوجبةيشرح طريقة عمل  .8

 
 ثانيًا: األهداف إجرائية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:

 .فك وتركيب وفحص وصيانة املضخات .1

 .اآلالت الدوارة تركيب وتشغيل وصيانة .2
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 69 من  42

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 4 تصنيف املضخات وأنواعها

 12 6 خصائص و منحنيات أداء املضخات                   

 12 4 مضخات اإلزاحة املوجبة

 12 6 مضخات الطرد املركزي وتطبيقاتها  

 12 6 مكونات مضخات الطرد املركزي  

 12 6 تركيب وتشغيل وصيانة املضخات 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 

حيرص املتدرب على إجراءات األمن والسالمة املتبعة يف معمل اآلالت الدوارة فيضع األدوات يف مكانها وحيرص 

واألجهزة كما حيرص على نظافة املكان، واإلضاءة املناسبة للقياس ولبس على تاليف احلواف احلادة لألدوات 

كما جيب اتباع تعليمات السالمة يف مجيع األوقات  املعدات الواقية )نظارات ُُ حذاء ُُ قبعة ُُ كمامات ..... اخل(.

 و عدم تنفيذ أي جتربة بدون اشراف املدرب.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مقدمة  8

 تصنيف املضخات وأنواعها

 مضخات اإلزاحة املوجبة 

 املضخات الديناميكية 

 .مبدأ حتالت الطاقة يف املضخات، الضغط، السمت 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع
 

Pump Characteristics and Applications, 3rd Edition 2014, by Michael 

Volk. Pages 1-35. 
1.  

 خصائص و منحنيات أداء املضخات:   18

 )أداء املضخة )الطرد املركزي واإلزاحة اإلجيابيه 

 ( صايف إجيابي شفط الرأسNPSH التجويف، إعادة ،)

 تدوير، شفط السرعة احملددة

  املركزينظرية مضخة الطرد 

  مضخة منحنيات األداء: منحنيات الضغط و التدفق،و

 منحنيات الطاقة، و منحنيات الكفاءة

 االختبارات واألعمال الشفهية

االختبارات واألعمال 

 التحريرية

 األداء العملي
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 69 من  43

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 منحنى النظام: األستاتيكي مقابل مكونات االحتكاي 

 ( قوانني االجنذابAffinity laws ) 

 حتديد نقطة التشغيل: صمام اختناق مقابل سرعة وحدة التحكم. 

  ،نظرة عامة املواصفات الرئيسية: مرحباANSI ،

API ،PIP ،ISO 

 تركيب وتوصيل وتشغيل املضخات 

 .اختبار مضختني على التوازي ، وبناء منحنى املضخة 

    .اختبار مضختني على التوالي، وبناء منحنى املضخة 

o  تدريبات ومتارين 

o   حتديد املبادئ اليت تنطوي عليها يف تشغيل مضخة

 الطرد املركزي 

o  إظهار مجيع ممارسات السالمة تشاري يف استخدام

 وصيانة املعدات املستخدمة.

مراجع 

 املوضوع

 Pump Characteristics and Applications, 3rd Edition 2014, by Michael 

Volk. Pages 39-133.  
1.  

 مضخات اإلزاحة املوجبة:   16

 خصائص األداء: منحنى التدفق الضغط، والطاقة، وكفاءة 

 اآلثار اللزوجة. تدفق النظري، وتدفق الفعلي، واالنزالق 

  ،احلد األدنى من ضغط الشفط املطلوب، على أساس سرعة

 واهلندسة. التجويف يف مضخات والعتادواللزوجة 

  قيم( تزييت: اهليدروديناميكية مقابل احلدودPV   ) 

o  تدريبات ومتارين 

o  عمل جتربة عملية لتحديد منحنى األداء للمضخة

 املركزية ومن ثم حتديد نقطة التشغيل 

o  عمل جتربتني خمتلفتني للمضخات موصلة على

علقة  بالضغط التوالي والتوازي وتدوين القراءات املت

 والتدفق و املقارنة بينهما

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Pump Characteristics and Applications, 3rd Edition 2014, by Michael 

Volk. Pages 12-35. 
1.  
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 69 من  44

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 (  :  Centrifugal Pumps)وتطبيقاتها   مضخات الطرد املركزي 18

 تعريف املضخة وما هي وظائفها 

 ةنظرية عمل املضخ 

  أنواع العضو الدوار(Impeller) 

    أنواع املضخات 

o  تدريبات ومتارين 

o  تفكيك وتنظيف مجيع أجزاء املضخة املركزية 

o  كتابة أمساء و حتديد وظيفة املكونات املختلفة

 للمضخة املركزية 

 الشفهيةاالختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع
 

Pump Characteristics and Applications, 3rd Edition 2014, by Michael 

Volk. Pages 175-265. 
1.  

 مكونات مضخات الطرد املركزي:   18

  مضخة الطرد املركزي قسم النهاية املبللة؛ املكونات

 وظيفتها

  قطع( و غيار وظيفة جزء نهاية الطاقةPower-end  )

 (   Overhung Impellerمن الدفاعة )

o  تدريبات ومتارين 

o  تدوين القياسات الضرورية جلميع املكونات املختلفة

 للمضخة املركزية

o  مقارنة القياسات العملية جلميع أجزاء املضخة

 املركزية مع القياسات املفرتضة 

o استكشاف األخطاء وإصالحها 

o إعادة جتميع مكونات املضخة املركزية 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Pump Characteristics and Applications, 3rd Edition 2014, by Michael 

Volk. Pages 267-299.  
1.  

 :تركيب وتشغيل وصيانة املضخات 18

  الرتكيب واحملاذاة والبدء(Start up) 

  التشغيل(Operation) 

 الصيانة (Maintenance) 

  استكشاف األعطال(troubleshooting) 

 اإلصالح (Repair) 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية
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 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  45

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
 

Pump Characteristics and Applications, 3rd Edition 2014, by Michael 

Volk. Pages 369-405. 
1.  

 

 املراجع

 
Pump Characteristics and Applications, 3rd Edition 2014, by Michael Volk.   

 Pumping Station Design, 3rd Edition, by Garr M. Jones PE DEE (Author), 

Robert L. Sanks PhD. 
  

 Pump Handbook 4th Edition 2007, by Igor Karassik, Joseph Messina, Paul 

Cooper. 
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 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  46

 

 صيمم 262 الرمز (2آالت دوارة ) اسم املقرر

 صيمم 261 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 وصف املقرر:

املراوح والتوربينات، وطرق  بأنواعها و الضواغط ىيقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية والعملية للتعرف عل

 صيانتها.

 اهلدف العام من املقرر: 

 التعامل معها. أنواع اآلالت الدوارة ومعرفة احتياطات السالمة عندألهم إعطاء املتدرب األسس النظرية والعملية 

 األهداف التفصيلية للمقرر:   

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:أواًل: األهداف املعرفية:  

                  نصوصة.احتياطات السالمة املوتطبيق تقييم  .1

  .أنواع اآلالت الدوارة وطرق تشغيلهاتعداد  .2

  .وطرق عملها وتركيباتها أنواع الضواغطتعداد  .3

 .وطرق عملها وتركيباتها أنواع املراوحتعداد  .4

 .وطرق عملها و تركيباتها أنواع الرتبيناتتعداد  .5

                  .تركيب وتشغيل وصيانة اآلالت الدوارة .6

 أن يكون املتدرب قادرًا على:ثانيًا: األهداف إجرائية:  

 .فك وتركيب وفحص وصيانة الضواغط .1

 .وتركيب وفحص وصيانة املراوحفك  .2

 .فحص وصيانة الرتبينات .3

 .تركيب وتشغيل وصيانة اآلالت الدوارة .4

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 8 4 معلومات أساسية عن الضواغط الرتددية

 12 6 مكونات الضواغط الرتددية وظائفها

 12 6 الرتددية جوانب الصيانة للضواغط
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 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  47

 8 4 عملية التشغيل للضواغط الرتددية

 Compressor auxiliaries maintenance)  ) 6 12صيانة النظم املساعدة للضاغط 

 12 6 الرتبينات  املراوح و

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 

معمل اآلالت الدوارة فيضع األدوات يف مكانها وحيرص حيرص املتدرب على إجراءات األمن والسالمة املتبعة يف 

على تاليف احلواف احلادة لألدوات واألجهزة كما حيرص على نظافة املكان، واإلضاءة املناسبة للقياس ولبس 

كما جيب اتباع تعليمات السالمة يف مجيع األوقات  املعدات الواقية )نظارات ُُ حذاء ُُ قبعة ُُ كمامات ..... اخل(.

 عدم تنفيذ أي جتربة بدون اشراف املدرب. و

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 معلومات أساسية عن الضواغط الرتددية:    12

 ( مقدمةIntroduction) 

  ضاجلوانب العامة لل( وغطGeneral aspects   ) 

o  تدريبات ومتارين 

o  للضواغط الرتدديةتفكيك وتنظيف مجيع أجزاء 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 
Compressors: Selection and Sizing, Royce N. Brown, 2011. Pages 3-17. 1. 1

. 

 
Reciprocating Compressors: Operation & Maintenance, Heinz P. Bloch, 

John J. Hoefner, 1996. Pages 44-100. 

2. 2

. 

 مكونات الضواغط الرتددية وظائفها:    18

 ( األساسياتFoundation) 

 ( الرتس الرئيسي للكرنكMain crank gear) 

 ( االسطواناتCylinders) 

 (  الكباسPistons) 

 ( كاشطات النفطOil scrapers) 

 ( صماماتValves ) 

o  تدريبات ومتارين 

o و حتديد وظيفة املكونات املختلفة  كتابة أمساء

 للضواغط الرتددية

o  تدوين القياسات الضرورية جلميع املكونات املختلفة

 للضواغط الرتددية

 

 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  48

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

 
Compressors: Selection and Sizing, Royce N. Brown, 2011. Pages 295-

410. 

1. 1

. 

 
Reciprocating Compressors: Operation & Maintenance, Heinz P. Bloch, 

John J. Hoefner, 1996. Pages 1-108. 

2. 2

. 

 جوانب الصيانة للضواغط الرتددية:   18

 (  استبدال أجزاء املستهلكةReplacement of wear 

parts) 

  ( وصفات الشدTightening prescriptions) 

  (العمرةOverhaul) 

  ( ترقياتUpgrades  

o  تدريبات ومتارين 

o  مقارنة القياسات العملية جلميع أجزاء

 املضخة املركزية مع القياسات املفرتضة 

o استكشاف األخطاء وإصالحها 

o إعادة جتميع مكونات للضواغط الرتددية 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 واألعمال التحريريةاالختبارات 

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Reciprocating Compressors: Operation & Maintenance, Heinz P. Bloch, 

John J. Hoefner, 1996. Pages 107-300. 
1.  

 Compressors: Selection and Sizing, Royce N. Brown, 2011. Pages 52-

120. 
2.  

 عملية التشغيل للضواغط الرتددية:   12

 ( الفحوصات الدوريةPeriodical checks) 

 ( اإلنذار واإلغالقAlarms and shutdown) 

 ( إجراءات بدء التشغيلStart-up procedures) 

 ( فحص األعطالTrouble shooting) 

  ( الوثائقDocumentation ) 

o  تدريبات ومتارين 

o يف تشغيل  للضواغط  حتديد املبادئ اليت تنطوي عليها

 الرتددية 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 Reciprocating Compressors: Operation & Maintenance, Heinz P. Bloch, 

John J. Hoefner, 1996. Pages107-220 
1.  

 Compressors: Selection and Sizing, Royce N. Brown, 2011. Pages 344-

405.  
2.  
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 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  49

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 النظم املساعدة للضاغط )الصيانة( 18

(Compressor auxiliaries maintenance   :) 

 ( الساعد والعتاد نظام التشحيمCrank gear lubricating 

system) 

 ( التربيد والتنظيف نظامCooling and flushing system) 

 ( نظم الرصدMonitoring systems) 

 ( صماماتValves) 

o  تدريبات ومتارين 

o  إظهار مجيع ممارسات السالمة تشاري يف استخدام

 وصيانة املعدات املستخدمة.

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

 مراجع املوضوع
Reciprocating Compressors: Operation & Maintenance, Heinz P. Bloch, 

John J. Hoefner, 1996. Pages340-360. 
1.  

 املراوح و الرتبينات  18

 تركيب وتشغيل وصيانة املراوح والرتبينات 

     :اختيار ودراسة أداء املراوح والرتبينات 

o  تدريبات ومتارين 

o صيانة املراوح 

o  املراوحدراسة أداء 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

  .Turbines, Compressors and Fans, S M Yahya, 2005. 1 مراجع املوضوع

 

 املراجع

 
Reciprocating Compressors: Operation and Maintenance, 1st Edition 

by Heinz P. Bloch, John J. Hoefner, 1996. 
  

 Compressors: Selection and Sizing, Royce N. Brown, 2011.   
 Process Technology Equipment and Systems, 4th Edition 2014, by Charles E. 

Thomas 
  

 Plant Equipment & Maintenance Engineering Handbook, 1st Edition 2014, by 

Duncan Richardson. 
  

 Maintenance Engineering Handbook, 8th Edition 2014, by Keith Mobley.   

 Machinery Failure Analysis and Troubleshooting: Practical Machinery 

Management for Process Plants, 4th Edition 2012, by Heinz P. Bloch, 

Fred K. Geitner. 

  

 Steam Plant Operation, 9th Edition 2011, by Everett Woodruff, Herbert 

Lammers, Thomas Lammers. 
  

 Turbines, Compressors and Fans, S M Yahya, 2005.   
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 69 من  50

 صيمم 264 الرمز االهتزازات و االتزان اسم املقرر

 صيمم 261 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تعاونيتدريب 

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 وصف املقرر:

يقدم هذا املقرر للمتدرب األسس النظرية والعملية لالهتزازات واالتزان بدءًا بتعريف االهتزازات وأسبابها 

واألجهزة املستخدمة يف قياس االهتزازات واستخدام أنظمة مراقبة االهتزازات وحتليل النتائج. كما يعرف املقرر بطرق 

 ن املكائن الدوارة والرتددية.االتزان االستاتيكي واالتزان الديناميكي وطرق تواز

 اهلدف العام من املقرر: 

إعطاء املتدرب أسس استخدام أجهزة قياس االهتزازات و حتليل نتائج القياس و كذلك إعطاء املتدرب أسس 

 .توازن املكائن الدوارة و الرتددية

 األهداف التفصيلية للمقرر:   

 
 أواًل: األهداف املعرفية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:  

  .أسبابها شرح االهتزازات وتعريف  .1

 بها. كيفية قياس االهتزازاتويوضح األجهزة املستخدمة لقياس االهتزازات و  يعدد .2

 .لل نتائج قياسات االهتزازاتحيأنظمة مراقبة االهتزازات و  أن يعدد .3

   .و االتزان الديناميكي االتزان االستاتيكي يوضح معنىأن  .4

 .توازن املكائن الدوارة والرتدديةيوضح طرق أن  .5
  

 
 ثانيًا: األهداف إجرائية: 

 أن يكون املتدرب قادرًا على:

 املناسبة.جهزة األاستخدام قياس االهتزازات ب .1

 .حتليل نتائج قياس اإلهتزازات .2

 استخدام أنظمة مراقبة االهتزازات. .3

  القيام باتزان املاكينات. .4
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 69 من  51

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 2  (Introduction to vibrations) االهتزازاتتعريف 

 6 6   (Machine Vibration Basic Theory)الهتزازات لاملبادئ األساسية 

 Measurement devices  6 6)) أجهزة القياس وتقنياتها

 6 6 (Measuring, analyzing and repair) والتحليل واإلصالحاالهتزازات قياس 

 4 4 (Diagnosing Vibration)  تشخيص االهتزازات

 2 2 املبادئ األساسية النظرية لإلّتزان

 6 6 وزن اآلالت الّدّوارة ) دراسة حالة(

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 

حيرص املتدرب على إجراءات األمن والسالمة املتبعة يف معمل االهتزازات فيضع األدوات يف مكانها وحيرص 

على تاليف احلواف احلادة لألدوات واألجهزة كما حيرص على نظافة املكان، واإلضاءة املناسبة للقياس ولبس 

كما جيب اتباع تعليمات السالمة يف مجيع األوقات  املعدات الواقية )نظارات ُُ حذاء ُُ قبعة ُُ كمامات ..... اخل(.

 و عدم تنفيذ أي جتربة بدون اشراف املدرب.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 تعريف االهتزازات 4

 تعريف االهتزازات 

 مقدمة يف نظم الصيانة 

  التعريف على مبادئ صيانة اآلالت الدوارة  )الصيانة التنبؤية ( و

 عالقتها مع االهتزازات و االتزان

 برنامج الصيانة التنبؤية 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

مراجع 

 املوضوع

 
Fundamentals of Sound and Vibration, Second Edition, Frank Fahy, 

David Thompson, 2016,  pages 15-38 
1.  

 
Industrial Mechanics, Albert W. Kemp, A. T. Publishers 2012, Pages 

415-430. 
2.  
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 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  52

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :(Mchine Vibration Basic Theory) املبادئ األساسية االهتزازات   12

 احلركة الرتددية البسيطة 

 الزمن الدوري، الرتدد 

  السعة(Peak, Peak-to-Peak, RMS) 

  جماالت الوقت املداري والرتدد(Time Orbital and Frequency 

Domains ) 

  النسبية ومرحلة االستجابة(relative & phase response) 

  الرتدد الطبيعي، الرنني، السرعات احلرجة(Natural 

Frequency, Resonance, Critical Speeds ) 

 ت الوحدات و حتويال (Mils, Micron ) 

  القوة واالستجابة، التخميد، املرونة(Force, Response, 

Damping, Stiffness  ) 

 االهتزاز يف عمود اإلدارة والغالف  

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

  .Industrial Mechanics, Albert W. Kemp, A. T. Publishers 2012, Pages 415-430. 1 مراجع املوضوع

 (:Measurement devices) أجهزة القياس وتقنياتها  12

 )القياسات )اإلزاحة، السرعة، والتسارع 

 ( .أنواع احلساسات ومكوناتها الداخليةTransducers) 

  تقنيات احلساسات ومواقع وتركيبها(Mounting 

Locations & Techniques ) 

  معيار( االختيار للحساساتSelection Criteria ) 

 ( اجلهد و مكربات اإلشارةvoltage & charge 

amplifiers  .) 

  (  اإللكرتونياتintegral electronics and TEDS  ) 

 ( احلساسيةsensitivity ) 

 ( استجابة الرتددfrequency response ) 

 ( النطاق الديناميكيdynamic range ) 

  ( اخلطيةlinearity ) 

 ( التوصيالت و الكابالتattachment; cables ) 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

 مراجع املوضوع
Vibration measurement, Gh. Buzdugan, E. Mihâilescu, M. Rades,  2013,  

pages 6-40. 
1.  
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 69 من  53

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 والتحليل واإلصالحاالهتزازات قياس  12

 ( معدالت أخذ العيناتsampling rates ) 

  ( الرتددfrequency resolution ) 

   (  التحليل الرتددي( Power Spectral Density 

Estimates PSD Using FFT 

 حتليل قمم الرتدد ومستويات السعة 

 ( التسرب والنوافذleakage and windowing  .) 

 ( وظائف استجابة الرتددfrequency response functions ) 

 االختبارات واألعمال الشفهية

االختبارات واألعمال 

 التحريرية

 األداء العملي

  

 مراجع املوضوع
The Measurement, Instrumentation, and Sensors: Handbook, John G. 

Webster, 1999, pages 3-72 
1.  

 (:Diagnosing Vibration)  تشخيص االهتزازات 8

 ( حتديد شدة االهتزازFault Severity Determination ) 

 ( عدم االتزانMass Unbalance ) 

 ( عدم االصطفافMisalignment ) 

 ( الرخاوة امليكانيكيةMechanical Looseness ) 

 االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

  

 مراجع املوضوع
Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance, 

Cornelius Scheffer, Paresh Girdhar,  2004, Pages 5-68. 
1.  

 االختبارات واألعمال الشفهية :املبادئ األساسية النظرية لإلّتزان 4

 االختبارات واألعمال التحريرية

  األداء العملي

 مراجع املوضوع
Handbook of Machine Tool Analysis, Ioan D. Marinescu, Constantin 

Ispas, Dan Boboc, 2002, Pages 50- 86. 
1.  

 االختبارات واألعمال الشفهية : وزن اآلالت الّدّوارة ) دراسة حالة( 12

 االختبارات واألعمال التحريرية

  األداء العملي

 مراجع املوضوع
Maintenance Engineering Handbook, R. Keith Mobley,  2013,  Pages 3-

30. 
1.  

 

 املراجع

 

Plant Equipment & Maintenance Engineering Handbook, 1st Edition 2014, by 

Duncan Richardson. 
 1

. 

 
Maintenance Engineering Handbook, 8th Edition 2014, by Keith Mobley. 

 2

. 

 Machinery Failure Analysis and Troubleshooting: Practical Machinery 

Management for Process Plants, 4th Edition 2012, by Heinz P. Bloch, Fred K. 

Geitner. 

 3

. 

 



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املالحق واملراجع



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  55

 موجز بالتجهيزات واملوارد البشرية التدريبية والطاقة االستيعابية  

 بيان باملعامل والورش واملختربات

الطاقة االستيعابية  اسم املعمل/الورشة م

 للتدريب

املوارد 

 البشرية

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املعمل/الورشة

1. 
 ندسياهلرسم معمل ال

15 
مدرب 

 واحد

 رسم هندسي

2.  
 تأسيسية ورشة

12 
مدرب 

 واحد

 ورشة تأسيسية

3.  
 قياساتمعمل ال

12 
مدرب 

 واحد

 قياسات

4.  
باحلاسب اآللي سم معمل الر

CAD 
15 

مدرب 

 واحد

الرسم مبساعدة احلاسب 

CAD 

5.  
 علم املوادمعمل 

12 
مدرب 

 واحد

 علم املواد

6.  
 ورشة االنتاج

12 
مدرب 

 واحد

 تقنية ورش وحلام

7.  
 ورشة اللحام

12 
مدرب 

 واحد

 تقنية ورش وحلام

 12 صيانة العناصر امليكانيكيةورشة   .8

مدرب 

 واحد

صيانة العناصر 

 (1امليكانيكية )

صيانة العناصر و 

  (2امليكانيكية )

 12 صيانة النظم امليكانيكيةورشة   .9
مدرب 

 واحد

 صيانة النظم امليكانيكية

 12 معمل اهليدروليك والنيوماتيك  .10
مدرب 

 واحد

  أساسيات التحكم

 النيوماتي واهليدروليكي

 12 كرتونياتلهرباء واالمعمل الك  .11
مدرب 

 واحد

كهرباء والكرتونيات 

 اآلالت امليكانيكية

12.  
 ورشة اآلالت الدوارة

12 
مدرب 

 واحد

 ( 1آالت دوارة )

 (2رة )اآالت دوو 
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13.  
 االهتزازات واالتزانمعمل 

12 
مدرب 

 واحد

 االهتزازات واالتزان

 املوارد البشرية التالية يف القسم، باإلضافة إىل املدربني:يلزم توفر مالحظة: 

مساعد مدرب واحد على األقل للورش واملعامل تكون مسؤوليته اإلشراف على سالمة  .1

 وصيانة الورش وجتهيزها والتحقق من جاهزيتها للتدريب.

 أمني مستودع القسم ومسؤول عهد القسم. .2

 رشة أو خمتربقائمة التجهيزات التفصيلية لكل معمل أو و

 معمل علم املواد

 الكمية اسم الصنف م

 220V  1 جهاز صقل كهربائي لعينات الفحص اجملهري  .1

 2 600، 400، 320، 240جهاز صنفرة يدوي مع وحدة تربيد حجم احلبيبات   .2

ذو حتكم الكرتوني بالوظائف ولوحة  precision sawمنشار عينات دقيق   .3

هريتز، ذو قطع احادء أو  60فولت تردد  220الكرتونية للتحكم والعرض كهرباء 

 متعدد مع امكانية جتهيز الشرائح للعينات

1 

حتى ميتني يف كل مثان دقائق  moanting pressمكبس تنصيب العينات   .4

 moldقابل للربجمة ذو حتكم رقمي مع  60Hzو  220Vهيدرونيوماتي كهرباء 

assembly  25و  2و   1.4و  1و  1.1و  0.5لتنصيب عينات باألبعاد التالية m  5و 

mm .مع مجيع ملحقاته الالزمة لالستفادة من مجيع مميزاته ، 

1 

درجة مبروحة داخلية لتوزيع الواء الساخن  700-0فرن مراجعة درجة حرارة من   .5

220/380V . 

1 

 220/380V. 1درجة الكهرباء  1200-0فرن تصليد كهربائي درجة احلرارة من   .6

 cm 180x80x38  2      خزائن حديدّية   .7

 

 ورشة صيانة العناصر امليكانيكية

 الكمية اسم الصنف م

 6 صندوق عدد كامل لّصيانة   .1

 1 سّخان حمامل كهرومغناطيسي  .2

 1 اليدويضاغطة هيدروليكّية كاملة بالّتحّكم   .3

 1 للمقارنة  منّصة تشخيص أعطال احملامل مع أمثلة حمامل معيبة  .4

 4 أدوات تركيب احملامل  صندوق  .5
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 2 نازع حمامل هيدروليكي  .6

 4 صندوق نازع حمامل ميكانيكي داخلي وخارجي  .7

 1 جهاز ليزر لتعديل توازي األعمدة  .8

 1 جهاز ليزر لتعديل توازي الّسيور  .9

 2 صندوق حشوات غري قابلة لّصدأ بأحجام خمتلفة   .10

 2 أداة قياس شّد الّسيور بالّترّددات  .11

 2 قلم قياس شّد الّسيور   .12

 2 جهاز قياس الّسرعة عن بعد  .13

 1 تعليمّية لتشخيص أعطال الّتروس منّصة  .14

 2 جهاز قياس حرارة عن بعد   .15

 6 مم( 0.6-0.06شفرات مرتّية لقياس الّسماكة )  .16

 6 قدمة رقمّية مانعة الّتسّرب  .17

 4 مم 25-0رقمي للقياس اخلارجي    ميكرومرت  .18

 4 مم 50-25رقمي للقياس اخلارجي    ميكرومرت  .19

 4 مم 50-25رقمي للقياس الّداخلي    ميكرومرت  .20

 6 أداة قياس رقمية مقارنة مع دعامة مغناطيسّية  .21

 1 طن 2.5رافعة أثقال يدوّية   .22

 1 طن 2.5هيدروليكّية رافعة أثقال   .23

 1 حمّري كهربائي مع مضّخة و مناذج خمتلفة من أنواع القارنات  .24

 1 مقطع ملضّخة إلبراز موانع الّتسّرب  .25

 2 جمموعة خمتلفة األشكال واألنواع من موانع التسرب  .26

 1 جهاز قياس الّلزوجة  .27

 cm 180x80x38  6      خزائن حديدّية   .28

 

 امليكانيكيةورشة صيانة النظم 

 الكمية اسم الصنف م

 4 صندوق عدد كامل للّصيانة   .1

 1 كامريا حرارّية باألشعة حتت احلمراء  .2

 2 طن 2.5رافعة أثقال يدوّية   .3

 1 طن 2.5رافعة أثقال هيدروليكّية   .4
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 1 طن  2آلة رفع كهربائّية بالعجالت    .5

 1 طن 2.5 رافعة شوكّية مبحّري ديزل  .6

 1 منّصة تعليمّية لصيانة الّرافعات اجلسرّية  .7

 1 جهاز حلام بالقوس الكهربائي مداري لألنابيب  .8

 1 جهاز فحص حلام  باملوجات فوق الصوتية   .9

 2 + بكرات سلك حلام أليمنيوم، صلب، حناس  TIGآلة حلام حممولة   .10

 MIG/MAG  1آلة حلام حممولة   .11

 4 يدوّية  قاطعة انابيب  .12

 2 كهربائي  انابيبقاطع   .13

 2 صندوق عدة لوالب أنابيب  .14

 20 توصيالت أنابيب خمتلفة األنواع واألحجام  .15

 4 جمموعة من صمامات البوابة و الفراشة و الكروى للفك و الرتكيب  .16

 1 جهاز كشف الّتسّرب يف األنابيب  .17

 4 أنواع خمتلفة من مصائد البخار  .18

 1 مقاطع خمتلفة من مصائد البخار  .19

 1 جمموعة خمتلفة األنواع من املبادالت احلرارية للفك و الرتكيب  .20

 1 منصة تعليمّية لسّخان املياه بالطاقة الشمسية  .21

 cm 180x80x38  6      خزائن حديدّية   .22

 

 ورشة الكهرباء وااللكرتونيات  

 الكمية اسم الصنف م

 24 رقمي لقياس اجلهد الكهربائي، التيار الكهربائي، املقاومات...  ملتيميرت  .1

 24   تناظري ملتيميرت  .2

 12 جهاز قياس عزل امللفات  .3

 12 زرجينات خمتلفة لفك الضاغط  .4

 500 مقاومات كهربائية متعددة األلوان  .5

 500 دايود / قنطرة توحيد   .6

 200 مكثفات  .7

 24 مصدر جهد مرتدد قابل للضبط  .8

 24 مصدر للتيار املستمر   .9
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 24 جهاز مولد موجات  .10

 12 رقمي  راسم ذبذبات ذو قناتني  .11

 12   راسم ذبذبات ذو قناتني تناظري  .12

 24 لوحة تشبيك كهربائية  .13

 جمموعة أسالي توصيل  .14

 12 حمول كهربائي أحادي الطور   .15

 12 حمول كهربائي ثالثي الطور ستار / دلتا  .16

 12 الطورحمري كهربائي أحادي   .17

 12 ( HP4حمري كهربائي ثالثي الطور دلتا )   .18

 12 مولد كهربائي   .19

 طقم عدة ميكانيكي حيتوي على:  .20

 مفكات خمتلفة األنواع..1

 مفاتيح يدوية خمتلفة األنواع والقياسات..2

 قطاعات وزراديات خمتلفة..3

 طقم مفاتيح ألن..4

 مطرقة بالستيكية.5

 

 cm 180x80x38  2      خزائن حديدّية   .21

 

 ورشة اآلالت الدوارة

 الكمية اسم الصنف م

 مضخة الطرد املركزي مرحلة واحده ذات مدخل واحد  .1

  (End suction centrifugal pump) 
12 

 منظومة تشغيل متكاملة حتاكي عملية الضخ ملضخة طرد مركزية واحدة تشمل :   .2

 (     Pumping الضخ  )     -

 (   Process controlالتحكم يف التشغيل  )  -

 (                                                Data acquisitionاحلصول على البيانات  )  -

1 

 مقطع مضخة الطرد املركزي مرحلة واحده ذات مدخل واحد  .3

   (End suction centrifugal pump ) 
1 

 مضخة الطرد املركزي مرحلة واحده ذات مدخل مزدوج  .4

   (Double suction pumps ) 
4 
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 مقطع مضخة الطرد املركزي مرحلة واحده ذات مدخل مزدوج   .5

   (Double suction centrifugal pumps ) 
1 

 مضخة الطرد املركزي حمورية السريان  .6

  (Axial flow pump   ) 
4 

 مقطع مضخة الطرد املركزي حمورية السريان    .7

 (Axial flow pump   ) 
1 

 السريان  الطرد املركزي خمتلطة املضخة   .8

  (Mixed flow pump ) 
4 

 السريان  الطرد املركزي خمتلطة املضخة مقطع   .9

  (Mixed flow pump ) 
1 

 مضخة  الطرد املركزي التوربينية تدار مبحري ديزل  .10

   (Vertical Multistage Pumps) 
1 

 تدار مبحري كهربائي مضخة  الطرد املركزي التوربينية  .11

  (Vertical multistage pumps) 
1 

 مقطع مضخة  الطرد املركزي التوربينية  .12

   (Vertical multistage pumps) 
1 

 مضخة الطرد املركزي  الغاطسة  .13

  (Submersible pumps ) 
1 

 مقطع مضخة الطرد املركزي  الغاطسة  .14

  (Submersible pumps ) 
1 

متكاملة حتاكي عملية الضخ ملضخة طرد مركزية واحدة تشمل منظومة تشغيل   .15

املضخات و اجهز قياس الضغط و اجهز قياس سريان املاء وخزان املاء و الصمامات و 

 جهاز التحكم

1 

منظومة تشغيل متكاملة حتاكي عملية الضخ على التوازي والتوالي تشمل املضخات و   .16

املاء وخزان املاء و الصمامات و جهاز اجهزة قياس الضغط و اجهزة قياس سريان 

 التحكم

1 

 4 (clutch-pumpقابض )    .17

 1 (clutch-pumpمقطع قابض )    .18

 منصة متكاملة حتاكي تشغيل مضخة طرد مركزي شفافة  .19

   (Pump Demonstration Training Model) 
1 



 القسم

 التقنية امليكانيكية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 صيانة اآلالت امليكانيكية

 
 

 69 من  61

 1 (  air-screw-fanمقطع مروحة حمورية حلزونية )  .20

 1 (Propeller fansمقطع مروحة حمورية رفاصية )   .21

 1 (Tube axialمقطع مروحة حمورية ذات أنابيب )  .22

 1 (Vane axialمقطع مروحة حمورية جمهزة بريش توجيه )  .23

 1 ( Straightمقطع مروحة طرد مركزي ذات ريش مستقيمة )  .24

 1 (Forwardمقطع مروحة طرد مركزي ذات ريش منحنية لألمام )  .25

 1 (Backwardمقطع مروحة طرد مركزي ذات ريش منحنية للخلف )  .26

منظومة تشغيل متكاملة حتاكي عملية دفع اهلواء ملروحة طرد مركزي ذات ريش   .27

( واحدة تشمل  اجهز قياس الضغط و اجهزة Backwardمنحنية للخلف متكاملة )

 قياس سريان اهلواء  و الصمامات و جهار التحكم. 

1 

 6 ( Clampmeterأجهزة فحص كهربائية )   .28

 6 طقم عدة ميكانيكي  .29

 6 جمموعة زرجينات لفك الضاغط  .30

 6 طقم مفاتيح بكس حبات  .31

 6 طقم مفكات خمتلف االنواع واالحجام  .32

 وحدة تشغيل لضاغط هواء ترددي مرحلة واحده   .33

( Reciprocating compressor one Stage) 
2 

 وحدة تشغيل لضاغط هواء ترددي باسطوانتني  .34

(Reciprocating  compressor one Stage)  
2 

 منصة متكاملة  لرتبينه خبارية شفافة يتحكم بها بالكمبيوتر  .35

(Computer Controlled  Gas Turbine) 
2 

 منصة متكاملة لرتبينة غازية بقياس للضغط والسرعة   .36

(Pressure and Velocity Compounded Steam Turbine ) 
1 

 cm 180x80x38  1      خزائن حديدّية   .37

 

 معمل االهتزازات واالتزان

 الكمية اسم الصنف م

 2 ( Vibration Fundamental Trainer)    جهاز يوضح اساسيات األهتزاز   .1

 12 (  Machinery Fault Simulatorجهاز حماكات االهتزاز   )   .2

 جهاز استقطاب البيانات وحتليلها   .3

(DAQ and Analysis Software) 

12 
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منصة تدريبية متكاملة لالختبارات االهتزازية حتتوي على اقراص تدار مبحري   .4

 كهربائي والقطات اهتزازية

(educational test bench for rotating machinery diagnostics ) 

2 

استقطاب  )حيازة( وتكييف ومعاجلة البيانات يف الوقت وحدة مراقبة االهتزاز: وحدة   .5

 احلقيقي

(VIBmonitor: module for acquisition, conditioning and real-time 

data processing)  

12 

وحدة حتليل األهتزازات : برنامج ملشاهدة  و تشخيص وحتليل األشارات االهتزازية مع   .6

 حملل متقدم ملعاجلة اإلشارات

 (VIBnavigator: software for visualization and diagnostics with 

advanced signal) 

12 

 ماكينة حتاكي عيوب  و اخطاء األالت الدوارة  .7

  ((MFT)   ( Machinery Fault Simulator  

4 

وحدة تدريب ضخ متكاملة حتتوي على مضخة طرد مركزي بغطاء شفاف و حمري   .8

 كهربائي وخزان ماء

   (Direct Driven Centrifugal Pump)  

4 

 منوذج تدرييب التزان ضاغط ترددي  .9

 (Direct Driven Reciprocating Compressor)  

4 

 منوذج تدرييب التزان ماكينة ترددية  .10

(Direct Driven Reciprocating Mechanism) 

4 

 4 منوذج تدرييب لدراسة االهتزازات يف توربينة  .11

 4 لدراسة االهتزازات يف املراوحمنوذج تدرييب   .12

 جهاز قياس اهتزازات )األزاحة و السرعة و التسارع(  .13

(Vibration testing equipment and systems) 
13 

 4  (Digital Stroboscopes)السرتوبسكوب الرقمية     .14

 2  (Whirling of Shafts)      دراسة ظاهرة األلتواء يف األعمدة الدوارة  .15

 2  (Crack Shaft Study Kit)      ظاهرة التشقق يف األعمدة الدوارةدراسة   .16

 2   (Digital Tachometer)جهاز مقياس سرعة الدوران رقمي        .17

 4 (Vibration and phase meter)جهاز قياس االهتزاز والزواية   .18

 2 (Portable Vibration Analysis)   جهاز حملل إهتزازات متنقل  .19

 4 كتل جتريبية خمتلفه  .20

 ( الربجمياتLMSنظام إدارة التعلم )  .21

(Learning Management System (LMS) Software ) 
13 
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 جهاز قياس قوة الطرد املركزي )منوذج تدرييب(     .22

(centrifugal force test machine) 
2 

 جامع و حملل البيانات  .23

 ( Data collector/vibration analyzer) 
4 

 جهاز موازنة األالت الدوارة  .24

 (Field balancing in one or two planes ) 
4 

 الدوران جهاز قياس استقامة عمود  .25

(Shaft alignment) 
4 

 برنامج تعليمي  .26

 (Vibration analysis training software) 
1 

 cm 180x80x38  4      خزائن حديدّية   .27

 التالية: والورش بالنسبة لكل من املعامل مالحظة:

 رسم هندسي 

  الرسم مبساعدة احلاسبAutoCAD 

 ورشة تأسيسية 

 قياسات 

 علم املواد 

 النيوماتي واهليدروليكي أساسيات التحكم 

 ة اإلنتاجورش 

 حلام ورشة ا 

 فإن قائمة التجهيزات هي نفس قائمة التجهيزات ملقررات ختصص اإلنتاج.
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 أدوات التقييم عنملحق 

 تعريف التقييم: 

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

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

 .ية لديهماكتسبوها والتغيريات السلوك

 أدوات وأساليب التقييم: 

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

 

 االختبارات واألعمال الشفوية: -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 الشفهية، وتعترب هذه األداة إحدى طرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على شفويةوترتيبها لتقدم بصور 

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

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

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 ار الشفوي أثناء أداء نشاط.احلو 

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

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

 .التقديم احلواري يف القراءات احلوارية 

 .متثيل األدوار 

 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

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

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

نا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من ، وميكنمكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 ة: اجلانب األول: األعمال الصفيِّ

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

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

 ها املدرب إىل نوعني:تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّ

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

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

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

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

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

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

  :وتتكون من جمموعة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب أسئلة الصواب واخلطأ

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

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

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

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

 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

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

 الصحيح. اختيار البديل

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

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

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

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود اآلخر.

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

ابة عدة سطور، ومن والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كت

عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض 

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

 ة:اجلانب الثاني: األعمال غري الصفيِّ
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ي، وهي عبارة عن أعمال ة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّفوهي األعمال واألنشط

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

قارير والقيام بالبحوث ثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التإبهدف 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:ممارسة أداء مهارة عملية أو تنفيذ عمل حمددهي 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 اآللة 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  املالحظةكال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام يف 

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

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

 التنفيذ.
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