
  

قسم الھندسة المیكانیكیة

 الثاني الفصل
 الوحدات

 تطبیقي عملي نظري

 ٦ ١ ــ ٣

 ٤ ١ ــ ٢

 ٦ ــ ٢ ٢

 ٥ ــ ٤ ١

 ٦ ــ ٢ ٢

 ٥ ــ ١ ٢

 ٤ ١ ــ ٢

 ٤ ــ ــ ٢

  ٢  ــ  ــ  ١

٤٢ ٣ ٩ ١٧ 

 

كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

قسم الھندسة المیكانیكیة –مناھج الدراسات االولیة 
 

  ))العامالعام  المیكانیكالمیكانیك  تخصصتخصص( ( 

  المادة
 األول الفصل

 تطبیقي عملي نظري

 ١ ــ ٣ )١( ریاضیات

 ١ ــ ٢ )١( ھندسي میكانیك

 ــ ٢ ٢ )١( الحاسبة برمجة

 والھندسة الھندسي الرسم
 الوصفیة

 ــ ٤ ١

 ــ ٢ ٢ التصنیع عملیات مبادئ

 ــ ١ ٢ )١( الكھربائیة الھندسة

 ١ ــ ٢ الھندسي المعادن

 والدیمقراطیة الحریة
 اإلنسان وحقوق

 ــ ــ ٢

  ــ  ــ  ١ اللغة العربیة

٣ ٩ ١٧ 

  
  
  
  
  
  

 مناھج الدراسات االولیة 

( (   األولیةاألولیة  الدراساتالدراسات
  األول الصف مناھج

 الرمز
  

المادة
 

ریاضیات ١٠١ مك.ھـ

میكانیك ١١١ مك.ھـ

برمجة ١٠٢ مك.ھـ

 ١١٢ مك.ھـ
الرسم

الوصفیة

مبادئ ١١٣ مك.ھـ

الھندسة ١٠٤ مك.ھـ

المعادن ١١٤ مك.ھـ

 ١٠٣ مك.ھـ
الحریة
وحقوق

اللغة العربیة ١١٤ مك.ھـ

 المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

 



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

  الثاني الصف مناھج

 الرمز
  

  المادة
 

 الثاني الفصل األول الفصل
 الوحدات

 تطبیقي عملي نظري تطبیقي عملي نظري

 ٦ ١ ــ ٣ ١ ــ ٣ )٢( ریاضیات ٢٠١ مك.ھـ

 ٦ ــ ٢ ٢ ــ ٢ ٢ )٢( الحاسبة برمجة ٢٠٢ مك.ھـ

 ٤ ١ ــ ٢ ١ ــ ٢ )١( الموائع میكانیك ٢١١ مك.ھـ

 ٤ ١ - ٢ ١ - ٢ الحرارة دینامیك ٢١٢ مك.ھـ

 ٤ ٢ ــ ٢ ٢ ــ ٢ المواد مقاومة ٢١٣ مك.ھـ

 ٢ ــ ٣ ــ ــ ٣ ــ  المیكانیكي الرسم ٢١٤ مك.ھـ

 ٤ ١ ــ ٢ ١ ــ ٢ )٢( الھندسي المیكانیك ٢١٥ مك.ھـ

 ٢ ــ ٣ ــ ــ ٣ ــ المیكانیك مختبرات ٢١٦ مك.ھـ

 ٤ ــ ــ ٢ ــ ــ ٢  اإلنكلیزیة اللغة ٢٢١ مك.ھـ

 ٣٦ ٦ ٨ ١٥ ٦ ٨ ١٥ المجموع

  

   عام/ الثالث الصف مناھج

 الرمز
  

  المادة
 

 الثاني الفصل األول الفصل
 الوحدات

 تطبیقي عملي نظري تطبیقي عملي نظري

 ٧ ١ ١ ٣ ١ ١ ٣ وعددیة ھندسیة تحلیالت ٣٠١ مك.ھـ

 ٤ ١ ــ ٢ ١ ــ ٢ المكائن أجزاء تصمیم ٣١٤ مك.ھـ

 ٤ ١ ــ ٢ ١ ــ ٢ المكائن میكانیك ٣١٣ مك.ھـ

 ٤ ١ ــ ٢ ١ ــ ٢ حرارةال انتقال ٣١١ مك.ھـ

 ٤ ١ ــ ٢ ١ ــ ٢ داخليال حتراقاال مكائن ٣١٢ مك.ھـ

 ٤ ٢ ــ ٢ ٢ ــ ٢ )٢( الموائع میكانیك ٣١٥ مك.ھـ

 ٦ ــ ٢ ٢ ــ ٢ ٢ تصنیعال عملیات ٣١٦ مك.ھـ

 ٢ ــ ٣ ــ ــ ٣ ــ المیكانیك مختبرات ٣٢١ مك.ھـ

 ٤ ــ ــ ٢ ــ ــ ٢ صناعیةال دارةاإل ٣٢٤ مك.ھـ

 ٣٩ ٧ ٦ ١٧ ٧ ٦ ١٧ المجموع

  



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

   عام/  الرابع الصف مناھج

 الرمز
  

  المادة
 

 الثاني الفصل األول الفصل
 الوحدات

 تطبیقي عملي نظري تطبیقي عملي نظري

 ٥ ١ ١ ٢ ١ ١ ٢ المكائن منظومات تصمیم ٤١١ مك.ھـ

 ٤ ١ ١ ٢ ١ ــ ٢ والقیاسات السیطرة ٤١٢ مك.ھـ

 ٦ ١ ١ ٣ ١ ــ ٣ تثلیجالو تكییفال ٤١٣ مك.ھـ

 ٤ ــ ــ ٢ ــ ــ ٢ صناعیةال ھندسةال ٤٠٢ مك.ھـ

 ٤ ــ ــ ٢ ــ ــ ٢ ھتزازاتاال ٤١٤ مك.ھـ

 ٤ ــ ــ ٢ ــ ــ ٢ قدرةال محطات ٤١٥ مك.ھـ

 ٤ ــ ــ ٢ ــ ــ ٢ ھندسیةال موادال ٤١٧ مك.ھـ

 ٥ ــ ١ ٢ ــ ١ ٢ )٢( الكھربائیة الھندسة ٤٠١ مك.ھـ

 ٤ ــ ٣ ١ ــ ٣ ١ الھندسي المشروع ٤١٩ مك.ھـ

 ٢ ــ ٣ ــ ــ ٣ ــ المیكانیك مختبرات ٤٢٠ مك.ھـ

 ٤٢ ٣ ٨ ١٨ ٣ ٨ ١٨ المجموع

    
  

  المیكانیكیة الھندسة لقسم الدراسیة المناھج
  قسم الھندسة المیكانیكیة

  المرحلة األولى مناھج مفردات
    

  )١ / - / ٣( I :-الریاضیات : )١٠١(مك .ھـ
، الغایة واالستمراریة ، اشتقاق الدوال ) تعاریف ورسومات(الدوال الجبریة وغیر الجبریة ومعكوساتھا 

اللوغارتمیة والزائدیة ورسوماتھا، تطبیقات االشتقاق ، النھایات العظمى والصغرى، النسب، اإلحداثیات 
امل، التكامل المحدود وتطبیقاتھ التكامل الغیر محدود وطرق التك[التكامل . القطبیة والمقاطع المخروطیة 

ضرب المتجھات والدوال االتجاھیة ، (المتجھات . ]) المساحة، الحجم ، طول القوس ، المساحة السطحیة(
حل المعادالت الجبریة الخطیة اآلنیة (المصفوفات والمحددات ). االنحناء ، المتجھ المماسي ، المتجھ العمودي

العملیات الحسابیة ، الھندسة المركبة ، نظریة (األعداد المركبة ). فوفة، قاعدة كرامر، طریقة معكوس المص
  ).دیمویفر ، جذور األعداد

  
  

  ) -  / ٢ / ٢( :I-برمجة الحاسبة : )١٠٢(مك .ھـ
التعریف بالحاسوب وحداتھ المختلفة واألجھزة الطرفیة الملحقة بھ، نظام تشغیل وندوز ، مقدمة عن 

مع تطبیقات، طرق إدخال البیانات في ) االنسیابیة(البرمجة بلغة بیسك ، الخوارزمیات والمخططات الھیكلیة 

واعد كتابة التعابیر الجبریة في لغة بیسك ، إخراج النتائج ، الجمل الحسابیة ورموز العملیات الریاضیة وق

لغة بیسك وقواعد األسبقیة والدوال الریاضیة المكتبیة ، بعض جمل التحكم والسیطرة، أمثلة تطبیقیة، تكملة 

جمل التحكم ، الدارات بصیغھا المختلفة ، المصفوفات األحادیة ، المصفوفات الثنائیة ، إخراج النتائج بصیغة 



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

دالة السطر الواحد والدوال الفرعیة ، حل مسائل تطبیقیة شاملة للمواضیع  -الجداول ، دوال المستخدم 

  BASIQرسم الدوال الریاضیة بلغة .السابقة

  

  ) -/ -/٢( :الحریة والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان) : ١٠٣(مك .ھـ
الوطنیة الحریات العامة، تطورھا، المدارس المختلفة حولھا، الحریات الشخصیة والعامة، المؤسسات      

  .والدولیة التي تضمن تطبیقھا، الحریات العامة بین النظریات والتطبیق
  

  ) -  / ١ / ٢( :I-الھندسة الكھربائیة :)١٠٤( مك.ھـ
منظومات  قوانین الكھربائیة، ربط المقاومات، تغیر المقاومات مع الحرارة، حساب المقاومات،     

ذبذبات  تطبیقات التیار المتناوب، تمثیل التیار المتناوب، منظومات التیار المتناوب، التیار المستمر،
محوالت التیار ذي  محوالت الطور األحادي، المغناطیسیة، التیار المتناوب ذي ثالثة أطوار، التیار،

   .الثالث أطوار
  
  
  

  )١ / -  / ٢( :)علم السكون( I-المیكانیك الھندسي :) ١١١( مك.ھـ
تحلیل المنشات،  التعادل، العزوم والمزدوجات، المحصلة، القوى، تحلیل مقدمة ومبادئ أساسیة،     

  . الشغل االفتراضي  عزم القصور الذاتي للمساحات، مركز األشكال، مركز الثقل، االحتكاك،
  

  ) -  / ٤ / ١ ( :الرسم الھندسي والھندسة الوصفیة :)١١٢(مك .ھـ
 الكتابة واألبعاد، الحروف، العملیات الھندسیة، أنواع األدوات الھندسیة واستخداماتھا، مقدمة،     

تمثیل  تمثیل النقطة، نظریات اإلسقاط، المقاطع، اإلسقاط المجسم، استنتاج المسقط الثالث، المساقط،
دوران  تمثیل المستوي، إیجاد الطول الحقیقي للمستقیم العام، تمثیل أزواج المستقیمات، المستقیم،
 اإلفراد، قطع األشكال الھندسیة، حاالت التوازي والتقاطع والتعامد، ،المستویات المساعدة المستوي،

   .، مقدمة عن كیفیة استخدام برنامج األوتوكاد في الرسم الھندسي وتطبیقاتھ تقاطع األشكال وإفرادھا
  
  ) -  / ٢ / ٢( :مبادئ عملیات التصنیع :)١١٣(مك .ھـ

المواد الھندسیة، الصفات الفیزیائیة والمیكانیكیة، الفحوصات المیكانیكیة، السالمة الصناعیة،     
، عملیات )الحدیدیة وغیر الحدیدیة ( أدوات القیاس، السماحات والتجاوزات، إنتاج المواد المعدنیة 

یات التصنیع الثانویة السباكة، التشكیل على الساخن، التشكیل على البارد، عمل –التصنیع األساسیة 
  .اللحام، وصل المعادن ، تقنیة المساحیق ، التشغیل بالقطع ، وعدد التشغیل الیدویة  –
  
  ) -  / ١ / ٢( : ھندسة المعادن :)١١٤(مك .ھـ

عملیة التصلب . مقدمة في المواد الھندسیة المعدنیة واللالمعدنیة تركیب المعادن والسبائك وعملیة التبلور 
مخططات ألنظمة سبائك . انشاء  مخططات التوازن الحراري األساسیة للسبائك الثنائیة .تبرید ومنحنیات ال

انواعھ /حدید الزھر.مخطط جزء الصلب. مخطط التوازن الحراري للحدید والكربون . ثنائیة مختارة 
للصلب  T.T.Tتطبیقاتھ المعامالت الحراریة للصلب واستخدام مخططات / خصائصھ المیكانیكیة/

مبادى التصلید ).التصلید بالترسیب(المعاملة الحراریة للسبائك الالحدیدیة . تطبیقاتھ  /انواعھ /السبائكي
  مبادى التأكل . مواد التحمیل . السطحي 

  
  
  
  
  
  
  



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

  ) -  / - / ١( :اللغة العربیة  :)١١٥(مك .ھـ
   النحو والصرف. ١
واخواتھا ، إن واخواتھا ،الفاعل ونائبھ ، الحال ، العدد ، تذكیره الفعل وانواعھ ، كان : اقسام الكالم .  أ

  .وتأنیثھ وتمییزه ، تعریفھ وتنكیره ، قواعد كتابة الھمزة
  .عالمات الترقیم ، الظاء والضاد ، كتابة الھمزة: اإلمالء . ب

لمھ من درس اختیار موضوع مایتم من خاللھ التعرف على قدرة الطالب على تطبیق ما تع: اإلنشاء. ت 
  .النحو مع التركیز على الجوانب البالغیة

  النصوص . ٢
القرآن الكریم اختیار قصتین من سورة الكھف ومن سورة مریم مع بیان القیم الفنیة والجمالیة واللغویة . أ

  )آیات ١٠( للقصتین محفظ 
  .دراسة نص نثري كحطبة الوداع ، مع بیان القیم الفنیة والجمالیة: نص نثري . ب
  :مختارات من الشعر العربي . ت
  ).١٠-١(قصیدة نھج البردة لكعب بن زھیر . ١
الشعر . ث . مع دراسة القصیدة دراسة فنیة). ١٠ -١(، )كرم هللا وجھھ ( القصیدة الزینبیة إلمام علي . ٢

  : العربي الحدیث ،
  ارادة الحیاة ابو القاسم الشابي. ١
  .غریب على الخلیج بدر شاكر السیاب . ٢

  : النثر .  ج 
  عرض مقطع من كتاب  
  . البخالء للجاحظ . أ

  .التعبیر القرآني ، فاضل السامرائي. ب 
  

یراعى التركیز على جمالیة النصوص المشروحة، مع االلتفات الى الجوانب البالغیة واللغویة : مالحظة 
  .لة بالحو والبالغةعلى حد سواءوالفنیةفیھا، بمعنى انھ یمكن ان تكون محاضرة العربیة اتلعامة محاضرة حاف

  

  )تطبیقي / عملي / نظري( إلى ساعات األقواس تشیر األرقام بین / مالحظة*
  
  
  
  
  



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

  قسم الھندسة المیكانیكیة 
 المرحلة الثانیة مناھج مفردات

     
  )١ / - / ٣ ( II:-الریاضیات  :)٢٠١(مك .ھـ

المستویات  االشتقاق أالتجاھي، االنحدار، االشتقاق الجزئي للدوال، االستمراریة، الغایات،     
حساب  التكامل الثنائي والتكامل الثالثي واستخداماتھ، النقاط العظمى والصغرى والسرج، المماسیة،

األعداد  نظریة التباعد لكاوس، نظریة كرین، التكامل الخطي والتكامل السطحي، التفاضل أالتجاھي،
حل المعادالت  المعادالت التفاضلیة االعتیادیة، متناھیة،المتتابعات والمتوالیات الال المركبة،
  . التفاضلیة

  
  )-  / ٢ / ٢( :II-برمجة الحاسبة :)٢٠٢(مك .ھـ

بیئة البرمجة فیجوال بیسك ، ادوات فیجوال بیسك ، تصمیم النموذج، اساسیات البرمجة، ادخال 
التحكم والسیطرة ، الدارات،  واخراج البیانات في بیئة فیجوال بیسك، المعامالت العالقیة ، جمل

المصفوفات، استخدام باقي اوامر شریط األدوات في فجوال بیسك ، البرامج الفرعیة، الرسم في فجوال 
  .بیسك، ایجاد جذور المعادالت باستخدام فیجوال بیسك

  
  )١ / -  / ٢( :I-میكانیك الموائع :)٢١١(مك .ھـ

القوى على األجسام  السكون وتطبیقات الضغط،الموائع في حالة  إلى علم الموائع، مدخل     
إلى  مدخل استقراریة األجسام الطافیة، الموائع عند التعجیل وحركتھا النسبیة، والسطوح المغمورة،

 التحلیل البعدي والتشابھ، معادالت حركة الموائع وتطبیقاتھا، معادلة االستمراریة، حركة الموائع،
قیاسات  خسائر الجریان في األنابیب، تعریف الطبقة المتاخمة، حركة الموائع اللزجة من المسالك،

  . تحلیل شبكات األنابیب الجریان،
  
  )١ / - / ٢( :دینامیك الحرارة :)٢١٢(مك .ھـ

 قانون الصفر الحراري، االنثالبي، الطاقة الداخلیة، القدرة، الشغل، الحرارة، تعاریف، مقدمة،     
قانون  قانون بویل، ماكنة الحركة األبدیة، القانون األول للحرارة، درجة الحرارة وطرق قیاسھا،

معادلة  إجراءات األنظمة المفتوحة ، إجراءات األنظمة المغلقة، القانون العام للغازات، شارل،
الماكنة  الماكنة الحراریة ، اإلجراء االنعكاسي و الالانعكاسي ، الطاقة للسریان المستقر و تطبیقھا ،

دورة كارنوت  دورة كارنوت، القانون الثاني للحرارة ، ، المضخة الحراریة ، المعكوسةالحراریة 
االنتروبي في  االنتروبي في اإلجراء االنعكاسي، متباینة كالوسیوس، االنتروبي، المعكوسة،

الخلط  قانون افوكادرو، قانون دالتون، خالئط الغازات، اإلجراء االنعكاسي مع انتقال الحرارة،
  . باتي للغازاتااالدی

  
  )٢ / - / ٢( :موادالمقاومة  :)٢١٣(مك .ھـ    

االنفعال  االسطوانة رقیقة الجدران، إجھاد التحمیل، إجھاد القص، اإلجھاد البسیط والعمودي،     
 االجھادات الحراریة، األجزاء غیر المحددة استاتیكیاً، التشوھات المحوریة، قانون ھوك، البسیط،
مخططات القص  القص والعزوم في العتبات، النوابض الحلزونیة، المقارنات الدائریة، االلتواء،
اجھادات القص في  العتبات غیر المتماثلة، اجھادات التحمیل، االجھادات في العتبات، والعزوم،
طریقة مساحة  طریقة التكامل الثنائي، االنحراف والمیل في العتبات، العتبات المركبة، العتبات،

األجزاء المحملة  االجھادات المركبة، معادلة العزوم الثالثة، العتبات غیر المحددة استاتیكیا، العزم،
 دائرة موھر لالنفعاالت، تطبیقات دائرة موھر لألحمال، دائرة موھر لإلجھادات، ال محوریا،

  . نظریات الفشل معادلة أویلر لألعمدة الطویلة، األعمدة،
  



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

  
  )  -  / ٣ / -( :میكانیكيالرسم ال :)٢١٤(مك .ھـ 

 المسننات، أنواعھا، الخوابیر و النوابض، اللحام واستخدامھ في التجمیع الدائم، مراجعة عامة،     
استخدام برنامج األوتوكاد في الرسم المیكانیكي   .التفاوت والتوافق التجمیع المیكانیكي، الحد بات ،

   .الرسم بالمحوریین وثالثة محاوروتطبیقاتھ في 
   
 
  )١ / - / ٢( ):علم الحركة: (II-المیكانیك الھندسي :)٢١٥(مك .ھـ

 قانون نیوتن الثاني، :١كینماتك  الحركة النسبیة، الحركة المطلقة، إلى علم الحركة، مدخل     
  . االھتزازات المیكانیكیة الدفع والزخم،: ٣كینماتك الشغل والطاقة،: ٢كینماتك

  
  )-  / ٣ / -( :المیكانیكمختبرات  :)٢١٦(مك .ھـ

  .تعطى تجارب مختبریة متنوعة ضمن المواضیع النظریة للمرحلة
  
  )-  / -  / ٢( :نكلیزیةاإللغة ال :)٢٢١(مك .ھـ

الكالم المباشر والغیر  المبني للمعلوم والمبني للمجھول، أزمنة الفعل، أنواع الجمل، أقسام الكالم،    
ترجمة  خصائص الترجمة العلمیة، اإلنكلیزیة العلمیة،خواص  استخدام حروف الجر، المباشر،

  . كتابة رسائل شكل الرسائل اإلنكلیزیة، النصوص،
  
  )تطبیقي / عملي / نظري(إلى ساعات األقواس تشیر األرقام بین / مالحظة*
  



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

  قسم الھندسة المیكانیكیة   
  المرحلة الثالثة مناھج مفردات

 
  )١ / ١ / ٣( :عددیةالھندسیة والتحلیالت ال :)٣٠١(مك .ھـ

 التطبیق التشابكي، التكامل المركب، المشتقات للدوال التحلیلیة المركبة، االستمراریة، الغایات،     
تطبیقات في حل المعادالت  نظریة التحویل والتحویل المعكوس، تحویل البالس، الدوال الخاصة،

 سلسلة فوریر المركبة، وإیجاد المعادالت،عالقة اویلر  مسلسالت فوریر، التفاضلیة االعتیادیة،
 الفروق المحددة، الطرائق العددیة، تكوین المعادلة، المعادالت التفاضلیة الجزئیة، تكامل فوریر،

الحلول العددیة للمعادالت التفاضلیة  معادالت الفرق، بعض طرق التفاضل والتكامل العددي،
  . طریقة سیمسون المنحرف، طریقة شبھـ التكامل الثنائي العددي، الجزئیة،

  
  )١ / -  / ٢( :حرارةالانتقال  :)٣١١(مك .ھـ

المقاومة االتصال  انتقال الحرارة من الزعانف، انتقال الحرارة بالتوصیل، أشكال انتقال الحرارة،     
للموائع عالقات بین معامالت األشكال  الطبقة المتاخمة الحراریة، انتقال الحرارة غیر المستقرة، الحراري ،

انتقال الحرارة في  انتقال الحرارة في األنابیب للجریان الطباقي، الجاریة في انابیب وانتقال الحرارة،
معامل  خواص اإلشعاع، انتقال الحرارة بالحمل الطبیعي من أسطح عمودیة، األنابیب للجریان المضطرب،

أنواع  إلشعاع على قیاسات درجة الحرارة،تأثیر ا انتقال الحرارة باإلشعاع بین األسطح، الشكل اإلشعاعي،
  . معامل االتساخ, NTUطریقة  الفرق اللوغاریتمي لفروقات درجات الحرارة، المبادالت الحراریة،

  

  )١ / -  / ٢( :داخليالحتراق االمكائن  :)٣١٢(مك .ھـ
 االدیباتیة،حساب درجة حرارة اللھب  التحلیل، تطبیق القانون األول على عملیات االحتراق،     

 الدورة القیاسیة، تحلیل الدورات الحراریة للمحركات الترددیة، أداء محركات االحتراق الترددیة،
 مكائن االحتراق بالشرر، االحتراق في المحركات الترددیة، الدورة الواقعیة، دورة الھواء والوقود،

 الدفع النفاث، وتطویرھا،) التوربین الغازي(المحركات الدوارة  مكائن االحتراق االنضغاطیة،
قیاسات  الصواریخ، محركات النفث الصرف، محركات التربین النفاث، محركات التربین المروحي،

  .انبعاثیة المحركات من الملوثات قیاسات الوقود باستخدام الحقن، الوقود باستخدام المبخرة،
  
  )١ / - / ٢( :تصمیم أجزاء الماكنة :)٣١٤(مك .ھـ

تصمیم  تصمیم السالسل، تصمیم السیور، تصمیم الخوابیر والقارنات، یم أعمدة الدوران،تصم مقدمة،     
 , عملیات الربط باللحام والبرشمة والمسامیر الملولبة،لوالب نقل الطاقة واختیار محامل أعمدة الدوران،

  . تصمیم أوعیة الضغط تصمیم النوابض،
  
  
 
  )٢ / - / ٢( II: -میكانیك الموائع :)٣١٥(مك .ھـ

الجریان النتروبي المتغیر  قواعد أساسیة لجریان الموائع االنضغاطیة، دینامیك الغازات،      
الجریان ثابت المساحة  المنافث والناشرات، الصدمة العمودیة الثابتة، االیزوتروبي، المساحة،
الجریان المنضغط بدرجة  الجریان ثابت المساحة االدیباتي مع انتقال الحرارة، ،)خط فانو(االدیباتي 

إلى مكائن  مدخل مایر، –دالة براندل  الصدمة المائلة في الجریان ثنائي البعد، ، حرارة ثابتة
 التوربینات المائیة، ،)التوربینات والمضخات(تعاریف الكفاءة  الدوارة وقوانین التشابھ، الموائع،

  . النفق الھوائي، التوربینات الغازیة الضاغطات، المضخات،
  

  
  
  



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

  )-  / ٢ / ٢( :تصنیعالعملیات  :)٣١٦(مك .ھـ
سباكة القوالب الرملیة ، سباكة القوالب ( –استخالص المعادن وتقنیات المسابك ، عملیات السباكة       

  .آلیة العملیات وتطبیقاتھا الصناعیة ). المعدنیة ، سباكة القوالب غیر المعدنیة 
، آلیة العملیات وتطبیقانھا ) التشكیل على الساخن ، التشكیل على البارد (عملیات التشكیل المیكانیكي  

  .الصناعیة 
لحام الغاز ، لحام القوس الكھربائي ، لحام الغازات الخاملة ، لحام التیك، لحام المیك ، لحام (عملیات اللحام  

للیزر ، لحام الحزمة االلیكترونیة ، لحام البالزما ، لحام الطور المقاومة الكھربائیة ، لحام الثرمیت ، لحام ا
  ).الجامد 

الخراطة، التفریز (طرق التشغیل التقلیدیة نظریة القطع،  –عملیات التشغیل بالقطع . تقنیة مساحیق المعادن 
ریغ الكھربائي ، مكائن التف(طرق التشغیل غیر التقلیدیة ) . ، قطع المسننات ، القشط ، التثقیب ، التجلیخ 

مكائن ). الكیمیائي ، التشغیل الكیمیائي ، النفذ بالجسیمات الصلدة / القطع بالسلك ، التشغیل الكھربائي 
  .برمجة عملیات التصنیع على الحاسبة .السیطرة الرقمیة 

  )١ / - / ٢( :میكانیك المكائن واالھتزازات :)٣١٣(مك .ھـ
القابض  اتزان الكتل الترددیة، اتزان الكتل الدوارة، اآللیات،التعجیل في  السرع في اآللیات،     

 مخططات جھد المرفق، سلسلة المسننات، المسننات، الحبال والسالسل، / األحزمة االحتكاكي،
  .االھتزازات القسریة االھتزازات المخمدة، االھتزازات الحرة، المتحكم،

  

  )-/  ٣ / -( :مختبرات المیكانیك :)٣٢١(مك .ھـ
  .تجارب مختبریة متنوعة ضمن المواضیع النظریة للمرحلة

  ) -  / -  / ٢(  :اإلدارة الصناعیة :)٣٢٤(مك .ھـ

مفھوم اإلدارة الصناعیة ، بعض المصطلحات اإلداریة ، أنواع الھیاكل التنظیمیة ، للمؤسسات الصناعیة      
الصیانة، اإلنتاجیة والكفاءة اإلنتاجیة ، الصیانة وأنواعھا ، كلفة الصیانة ، استخدام الحاسبة في أعمال 

، السالمة الصناعیة ، العروض  وتقییم العمل لمشروع صناعي لمشروع صناعي ، تنظیم العمل 
  .نظم ادارة الجودة الشاملة, والمواصفات

  . )تطبیقي / عملي / نظري( إلى ساعات األقواس تشیر األرقام بین / مالحظة*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

   الھندسة المیكانیكیةقسم 
 المرحلة الرابعة مناھج مفردات

  
  )-  / ١ / ٢( I:-كھربائیةالھندسة ال :)٤٠١(مك .ھـ

المرحالت وقواطع  نقل القدرة الكھربائیة، المقاومات، المحوالت، محركات التیار المستمر والمتناوب،      
  . تجارب مختبریة في المواضیع السابقة: العملي أجھزة القیاس الكھربائیة، المكبرات، الدورة،

  
  )-  / -  / ٢( :الھندسة الصناعیة :)٤٠٢(مك .ھـ

التنظیم الداخلي للمصنع ، مناولة المواد ، السیطرة على المشاریع ، أسالیب المفاضلة في       
، األتمتة  اختیار المشاریع ، دراسة الشغل والوقت ، السیطرة على اإلنتاج ، السیطرة على الخزین

، أسالیب اإلنتاج ) مبادئ ، استخدامات تأثیرھا في السیطرة على العملیات اإلنتاجیة (واإلنسان اآللي 
  . المرنة 

  
  )١ / ١ / ٢( :تصمیم منظومات المكائن :)٤١١(مك .ھـ

,  التجمیع , مقدمة اعتبارات تصمیمیة للمنظومات المیكانیكیة  ، تصمیم الكوابح، تصمیم الفواصل
تصمیم منظومة میكانیكیة بسیطة، تصمیم منظومة ھیدرولیكیة بسیطة، تصمیم ، الرسم الھندسي باستخدام 

  .الحاسوب، التصمیم الھندسي باستخدام الحاسوب
  
  )١ / -  / ٢( :السیطرة والقیاسات :)٤١٢(مك .ھـ

كاملة، منظومات سیطرة  عناصر منظومات السیطرة المختلفة ، مقدمة ومصطلحات ،تمثیل      
 جبر المخططات الصندوقیة ،, عناصر منظومات السیطرة لتطبیقات الھندسة المیكانیكیة تمثیل

االستجابة و االنتقالیة ،جذور  تحویالت البالس و  / PID,اطوار السیطرة , تحلیالت حالة الثبوت 
االستجابة  ،اساسیات مسار الجذور , راوث لالستقراریة طریقة,معادلة الممیزات و مستوى البالس 

  .مخطط نایكوست لالستقراریة الترددیة،
  

  - :القیاسات 
االخطاء في القیاسات ,مكونات منظومة القیاس ,القیاسات ومنظومات السیطرة ,مقدمة وتعاریف

السرعة , الموقع الزاوي ,الجریان ,الضغط,درجة الحرارة (منظومات قیاس و متحسسات مختلفة ,ى
  .) وغیرھا,القوة ,التعجیل ,

  
  

  )١ / - / ٣( :تثلیجالتكییف وال :)٤١٣(مك .ھـ
معامل انتقال  خلط الھواء،,الترطیب ونزع الرطوبة   الھواء والرطوبة، مبادئ تكییف الھواء ،      

 ,حسابات حمل التدفئة ,الطاقة الشمسیة ,مصادر الحرارة ,الحرارة،فقدان الحرارة خالل الھیاكل 
جریان الموائع في المجاري و  ظروف الھواء المریحة التصمیمیة ،,حسابات حمل التبرید، التھویة 

مبادئ التثلیج،  المراوح ،,تصمیم مجاري الھواء,توزیع الھواءتناقص الضغط، في المجاري 
كارنوت،منظومات التكییف االنضغاطیة و  ,انتروبي  - انثالبي و درجة الحرارة–مخططات الضغط 

مبادئ منظومات التكییف الغازیة . ومات المتعددة المراحلالمنظ موائع التثلیج  ،,المعدات 
  .االنضغاطیة 

  
  
  
  



كلیة الھندسة/ جامعة الموصل  

  

  ) -  / - / ٢( :االھتزازات :)٤١٤(مك .ھـ
االھتزازات الحرة المخمدة  االھتزازات الحرة لمنظومة ذات درجة واحدة من الحریة، مقدمة،      

القسریة لمنظومة ذات درجة واحدة من االھتزازات  التخمد، للمنظومة ذات درجة واحدة من الحریة،
االھتزازات القسریة  القوى والعزوم الخارجیة للدوران الغیر متوازن، المخمدة والالمخمدة، الحركة،

االھتزازات الحرة القسریة لمنظومة  ،)التعجیل السرعة، االزاحة،(قیاس االھتزازات  المعزولة،
االھتزازات العابرة لمنظومة ذات درحة واحدة من  ذات درجتین من الحریة المخمدة والغیر مخمدة،
 باستخدام طریقة البالس،) الرمي الخطوة، النبضة،(الحریة غیر مخمدة وتخمید واطيء تحت تأثیر 

عمودیاً ) العمود العتبة، السلك،(اھتزاز المنظومات المستمرة بشروط ابتدائیة ونھایات مختلفة 
   .یبیة لالھتزازطرق الحساب التقر وطولیاً والتوائیاً،

  
  )-  / - / ٢( :قدرةالمحطات  :)٤١٥(مك .ھـ

أنواع محطات  ،) رانكین ، إعادة التسخین ، المزدوجة (دورات البخار في محطات القدرة      
  .محطات التولید الحراریة ، الغازیة ، المائیة والنوویة: القدرة 

، المقتصدة ، المحمصة ، معیدة ) البخار مولدات ( المرجل البخاري : محطات التولید الحراریة 
مضخات تغذیة المرجل ، مضخات ( التسخین ، الفرن ، المحرقات ، مسخنات الھواء ، تجھیز الماء 

،المكثفات ، أنواع ) توربینات الضغط العالي والمتوسط والواطئ (، التوربینات البخاریة ) التبرید 
  .تبرید ، أنواع ضاغطات الھواء المستعملة في المحطة المكثفات ، محطة معالجة المیاه ، أبراج ال

التوربین الغازي ، فالتر الھواء ضاغطات الھواء التوربینیة ، غرف : محطات التولید الغازیة 
  .االحتراق، المداخن ، األداء والتوربین 

  .داء السدود ، البحیرات ، أنبوب السحب ، التوربینات المائیة ، األ: محطات التولید المائیة 
أنواع األنابیب والصمامات المستعملة في محطات القدرة ، األنابیب وأنواعھا ، : المحطات النوویة 

، الصمامات وأنواعھا ، التصمیم ، درجات تحمل الضغط ،   classesدرجات تحمل الضغط 
  . استخداماتھا ، المساند المستعملة في األنابیب 

  
  
  ) -  / -  / ٢ ( :ھندسیةالمواد ال :)٤١٧(مك .ھـ

یب العالقة بین الترك). حدیدیة واللالحدیدیة(والثالثیة  ال��ائ�ةأنظمة السبائك : المواد المعدنیة 

الخصائص والتطبیقات لسبائك ھندسیة وصناعیة مختارة الصلب  .الكیمیائي والتركیب المجھري 
العالقة بین .  ندسیةت الحراریة والتطبیقات الھالمعامال, التصنیف , عناصر السبك : السبائكي

. الخصائص المیكانیكیة اختیار المواد تكنولوجیا مساحیق المواد المعدنیة, المعامالت الحراریة 
السبائك ذات درجات انصھار الواطئة ثنائیة وثالثیة المواد المعدنیة المواصفات واالنظمة القیاسیة 

  . للمواد
طرق تصنیعھا ، تركیبھا، : ، المواد المركبة البولیمرات ، السیرامیك :  المواد غیر المعدنیة 

  . الموصالت وأشباه الموصالت . العوازل . المطاط . صفاتھا، مواصفاتھا ، وتطبیقاتھا 
   

  )-/  ٣ / -( :مختبرات المیكانیك :)٤٢٠(مك .ھـ
  .تجارب عملیة  في المختبرات العائدة للمواضیع  النظریة

  
  )تطبیقي / عملي / نظري(إلى ساعات األقواس تشیر األرقام بین / مالحظة*
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