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 ( ساعة عملً .3( ساعة نظري و )2ساعات التدرٌس المخطط لها )

 

 وصف المنهج 

أنظمة  ىهو التعرف على الكمٌات الهندسٌة ووحداتها وكٌفٌة اشتقاقها والتعرف كذلك عل

الوحدات وإعطاء معلومات عن وسائل نقل القدرة وكٌفٌة انتقال السوائل والفقدان الحاصل 

 ٌةباألنابٌب والتوصٌالت والتعرف على المضخات المستخدمة فً المعامل الغذائ

  

 الهدف 

 .التعرف على الكمٌات الهندسٌة وكٌفٌةاشتقاقها وكٌفٌة تحوٌل االبعاد

 نتائج التعلم

 المبادئ والعملٌات الهندسٌة المهمه.المهمة التً تخص  واألسالٌبتدرٌب الطالب على الوسائل 

 

 مواضٌع الجزء النظري 

 ساعة (2)                                                                                      االبعاد والوحدات -1

                     ساعة( 2)                                                                  الكمٌات الهندسٌة وكٌفٌة اشتقاقها -2

 ساعة (2)                                                               وسائل نقل القدرة والحركة وتحوٌلها -3

 ساعة (2)                                                          وسائل نقل القدرة المعتمدة على االحتكاك -4

 ساعة (2)                                                          وسائل نقل القدرة المعتمدة على التعشٌق -5

 ساعة (2)                                                    وسائل نقل القدرة المعتمدة على النقل المباشر -6

 ساعة (2)                                                           وسائل نقل القدرة المعتمدة على الموائع -7

 ساعة (2)                                                                    الضخ وانتقال الموائع واالجهزة -8

 ساعة (2)                                                      المضخات واستخداماتها فً المعامل الغذائٌة -9

 ساعة (2)    االنابٌب والتوصٌالت المائٌة والوسائل المستخدمة فً السٌطرة على المٌاه فً الخزانات -11

 ساعة (2)         االنخفاض بالضغط بسبب االحتكاك والتوصٌالت  المائٌة والتصغٌر والتكبٌر لالنابٌب -11

 ساعة (2)                                                 والمصطلحات المستخدمة فً مجال الضخالضغط  -12

 ساعة (2)                                               القوة الكهربائٌة واستخداماتها فً المعامل الغذائٌة -13

 ساعة (2)                                                      الوسائل المستخدمة فً تكٌف المعامل الغذائٌة -14

 ساعة (2)                                                                                                   امتحان -15

 

 

 



 

 

 

 

  مواضٌع الجزء العملً

 ساعة (3)                                                      مسائل عن الكمٌات الهندسٌة مكٌفٌة اشتقاقها  -1

 ساعة (3)                                                               الوحدات وكٌفٌة تحوٌلها مسائل حول  -2

 (3)خالل جدران مستوٌه                                                  انتقال الحرارهمسائل حول  -3

 ساعة

 ساعة (3)                                              خالل جدران مركبه     انتقال الحرارهمسائل حول  -4

 ساعة (3)                                   خالل جدران مركبه                انتقال الحرارهمسائل حول  -5

 ساعة (3)                                            ضخ السوائل                              مسائل حول  -6

 ساعة (3)                                                                   الفقد باالحتكاك     مسائل حول  -7

 ساعة (3)                                                               الفقد خالل التوصٌالت مسائل حول  -8

 ساعة (3)                                                              الفقد خالل التصغٌر والتكبٌر   مسائل حول  -9

 ساعة (3)                                                                القدره الحصانٌة للمضخات مسائل حول   -11

 ساعة (3)                                                                خات مسائل حول القدره الحصانٌة للمض  -11

 ساعة (3)                                    مسائل حول حساب القدره الكهربائٌة واستهالكها فً المصانع  -12

 ساعة (3)               مسائل حول حساب التٌار الكهربائً والفولطٌة اثناء الربط على التوالً والتوازي   -13

 ساعة (3)            امتحان                                                                                   -14

 

 

  الكتاب المنهجً

 الورش الهندسٌة

 تالٌف 

 لطفً احمدد. 

 

 

 

 

 

 



 ( ب2المرفق )

 الجزء العملً )المختبرات(

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان.04

 % االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.24

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .04

 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 % اختبار عملً .04

 % امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة العلمٌة .34

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 . 2% امتحان نظري عدد / 04

 % واجبات بٌتٌة .24

 % حضور ونشاط صفً.04

 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 %(54درجة ) 24= 04*2الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 %(25درجات ) 04=  04*0اسئلة استٌعاب وتحلٌل الجزء ب: 

 %(25درجات ) 04=  5*2الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 


