قسم الهندسة الميكانيكية

إستًبرح اختُبر انًبدح اإلختُبرَخ
نطهجخ ثكبنىرَىص انهُذسخ انًُكبَُكُخ تخصص لىي
انفصم انذراسً األول -انؼبو انجبيؼً 2013 -2012
اسى انطبنت---------------------------------------------------------------------- :

و
انًبدح
 1هُذسخ َىوَخ

 2تهىث ثُئخ يتمذو

 3يحطبد لىي
هُذرونُكُخ
 4تصًُى شجكبد
األَبثُت
 5تحهُخ انًُبِ

يحتىَبد انًبدح
يقذيت – يببديء انهنذست اننىويت – تىنيذ ونقم وانتقبل انطبقت
فً قهب انًفبػم اننىوي – يحطبث انقىي اننىويت – يفبػالث
انًبء انًضغىط  ,ويفبػالث انًبء انًغهً وانًفبػالث انًبردة
ببنغبز – انًفبػالث انسريؼت – يستقبم اإلنذيبج اننىوي
واختيبر يىاقغ انًحطبث .
تصنيف يصبدر وآثبر انتهىث (تهىث انهىاء  ,تهىث بيئت انؼًم
وانضىضبء  ,انتهىث انحراري  ,تهىث انًيبه  ,تهىث اننفبيبث
انصهبت ) يغ اهتًبو خبص ببنًصبدر اننبتجت ين نىاحً هنذست
انقىي انًيكبنيكيت – انًشبكم انؼبنًيت نتهىث انبيئت – انتحكى فً
انىاع انتهىث انًختهفت – انتهىث وانًىاصفبث انقيبسيت نهبيئت –
يقذيت ػن نظى ادارة انبيئت .
أسبسيبث هنذست انقىي انهيذرونيكيت – تقييى يصبدر انطبقت
انهيذرونيكيت – يؼذاث انتىنيذ -انًنشآث انخبصت بًحطبث
انقىي انهيذرونيكيت – تخسين انطبقت انهيذرونيكيت – انًطرقت
انًبئيت – انتشبر وتشغيم انًحطبث انهيذرونيكيت .
يقذيت  ,انًؼبدالث انحبكًت  ,حسبببث انتقذو فً انضغظ فً
األنببيب وانفىاقذ انثبنىيت ببنًحببس وانتركيببث  ،تصًيى
انشبكبث  ,أيثهت وتطبيقبث  ,طريقت هبردي نتحهيم انشبكبث –
طريقت نيىتن نتحهيم انشبكبث .
يقذيت – أسس تحهيت انًيبه -طرق تحهيت انًيبه (انحراريت –
انطرق انغشبئيت – انطرق انكهرببئيت – انطرق انكيًيبئيت ) –
انتحهيت بإستخذاو انتىنيذ انًشترك – انتحهيت بإستخذاو انطبقبث
انجذيذة وانًتجذدة – اقتصبديبث تحهيت انًيبه .

تزتُت انًىاد اإلختُبرَخ :
------------------------- -1
------------------------- -3
------------------------- -5

--------------------2
--------------------4
تىلُغ انطبنت -------------- :

قسم الهندسة الميكانيكية

إستًبرح يجبل يشزوع انتخزج
نطهجخ ثكبنىرَىص انهُذسخ انًُكبَُكُخ تخصص إَتبج
انفصم انذراسً األول -انؼبو انجبيؼً 2013-2012
اسى انطبنت-------------------------- -------------------------------------------- :

و
1
2
3
4

انًبدح
ادارح االَتبج
وانجىدح وانصُبَخ
تحكى آنٍ
ويُكبتزوَك
انتصًُى وانتشغُم
وانتُفُذ
هُذسخ انًىاد

يحتىَبد انًبدح
ادارح ػًهُبد االَتبج – إدارح انجىدح انشبيهخ – تخطُط
انصُبَخ – تطجُمبد انحبست – حبالد تطجُمخ يٍ انًصبَغ
تحهُم َظى انتحكى – انًُذجخ وانًحبكبح -CNC- PLC
تطجُمبد ػًهُخ .
تصًًُى وتُفُذ االسطًجبد واالجشاء انًُكبَُكُخ – انهُذسخ
انؼكسُخ – انتشغُم انتمهُذي وانغُز تمهُذي  -.تطجُمبد
تصًُى واختُبر انًىاد ألجشاء انًُكبَُكُخ يُتبنىرجُب انًىاد –
تطجُمبد ػًهُخ

اسًبء يجًىػخ انطالة انًشزوع
اسى انطبنت
-1
-2
-3
ثحذ الصً  5طالة
تزتُت اختُبر انًجبالد (حست انجذول انسبثك)
-1
-2
-3
-4

انتىلُغ

قسم الهندسة الميكانيكية

إستًبرح اختُبر انًبدح اإلختُبرَخ
نطهجخ ثكبنىرَىص انهُذسخ انًُكبَُكُخ تخصص إَتبج
انفصم انذراسً األول -انؼبو انجبيؼً 2013-2012
َختبر انطبنت انتخصص ثى َختبر ثالثخ يىاد حست انتخصص
انتصًُى انًذػى ثبنحبست
 -1استخذاو االهتشاساد انًُكبَُكُخ فٍ انصُبَخ ويزالجخ انًبكُُبد.
َ -2ظى انىحذاد انًُطمُخ انًجزيجخ .
 -3تحكى آنٍ يتمذو .
األَتبج وانًىاد
-1انتشغُم غُز انتمهُذي
 -2وصم انًؼبدٌ ( انهحبو)
 -3يُتبنىرجُب
 -4انتحكى فٍ انؼًهُبد انصُبػُخ
تخصص انهُذسخ انصُبػُخ
 -1تخطُط ػًهُبد انصُبَخ
 -2ثحىث انؼًهُبد انصُبػُخ
 -3انتحكى فٍ انؼًهُبد انصُبػُخ
َ -4ظى انىحذاد انًُطُمُخ انًجزيجخ

 تزتُت انًىاد اإلختُبرَخ :------------------------ -1
---------------------------2
------------------------- -3
أسى انطبنت ------------------:
تىلُغ انطبنت---------------- :

قسم الهندسة الميكانيكية

استًبرح يجبل يشزوع انتخزج
نطهجخ ثكبنىرَىص انهُذسخ انًُكبَُكُخ تخصص لىٌ
انفصم انذراسً األول -انؼبو انجبيؼً 2013-2012
و
يجبل انًشزوع
 1يىائغ واالد يىائغ
 2طبلبد ثذَهخ
 3تطجُمبد حزارَخ
 4يحزكبد احتزاق
داخهٍ  -احتزاق

انتخصص انذلُك
االد هُذرونُكُخ – شجكبد اَبثُت – تحكى انطزق انحسبثُخ
فً تطجُمبد انهُذسخ - CFD
طبلخ انزَبح -انطبلخ انشًسُخ – انطبلخ انُىوَخ  -تحهُخ انًُبِ
– تحهُخ انًُبِ
يجبدالد – يحطبد لىٌ – تجزَذ – تكُُف
دراسخ أداء – تصًُى – تهىث ثُئُخ -

اسًبء يجًىػخ انطالة انًشزوع
اسى انطبنت
-1
-2
-3
ثحذ الصً  7طالة
تزتُت اختُبر انًجبالد (حست انجذول انسبثك)
-1
-2
-3
-4

انتىلُغ

