
  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج

  دبلوم الدراسات العلیا و المهنیة  الدراسات وملدب المحتوى العلمي لمقررات

  مقدمة عن المواد الهندسیة ٥٠١هتج 

ــــة  ــــة -المــــواد المعدنی ــــر بلوری -المــــواد الحساســــة للضــــوء-الســــیرامیك -البــــولیمرات–الســــبائك الغی
 الموادالمركبة

  السباكةتكنولوجیا  ٥٠٢هتج 

. التجمد الموجه ومسافات التغذیة.تجمد الفلزات والسبائك. مبادئ وتقدم عملیات السباكة 
عیوب . انتاج حدید الزهر المرن والطروق. وحساب شحنة الكیوبال الصهر.تصمیم المسیوك

  . المسبوكات وعالجها

  تكنولوجیا اللحام ٥٠٣هتج 

 -لحام الحالة السائلة  -- لحام الحالة الصلبة  - اللحاممیتالورجیا . مبادئ وتقدم عملیات اللحام 
قابلیة لحام الصلب والزهر والسبائك الغیر  -االوصل باللصق -السائلة/ لحام الحالة الصلبة   -

 .حدیدیةا

  تكنولوجیا القیاسات ٥٠٤هتج 

ات مبینــــ –قوالـــب القیـــاس  –المیكرومتــــرات  –القـــدمات ذات الورنیـــة  –امامیـــات القیـــاس والدقــــة 
أجهـزة  –أجهـزة القیـاس الهوائیـة  –أجهزة القیـاس االلكترونیـة  –أجهزة المقارنة الضوئیة  –القیاس 

كیفیـة العنایـة والصـیانة  –قضیب جیـب الزوایـا  –وحدات القیاس الفكیة  –قیاس خشونة االسطح 
  .الجهزة القیاسات 

  التصنیع باستخدام الحاسب ٥٠٥هتج 

ـــل معـــدات القطـــع  –ســـتخدام الحاســـب نظـــم التصـــنیع با –نظـــم التصـــنیع  أنظمـــة الـــتحكم  –تحلی
ـــة  –الرقمیـــة باســـتخدام الحاســـب  ـــات  –انظمـــة التصـــنیع والتجمیـــع المرن ـــتحكم فـــي عملی أنظمـــة ال

عملیـــــات التخطـــــیط الخاصـــــة  –عملیـــــات التصـــــمیم والتصـــــنیع باســـــتخدام الحاســـــب  –التشـــــغیل 
  .بالتصنیع 



  نظریة قطع المعادن ٥٠٦هتج 

اللــدن فـي عملیـات القطــع /التصـرف المـرن –میكانیكـا القطـع المتعامــد  –عملیـات القطـع التقلیدیــة 
درجـات الحـرارة فـي  –التآكل وعمر الحـد القـاطع  –عملیات قیاس قوى القطع  –مقاومة القطع  –

ـــات القطـــع  ـــارات الخاصـــة بخامـــات  –المـــواد الهخندســـیة المصـــنعة ألدوات القطـــع  –عملی االعتب
  .سوائل القطع  –التحكم في الرایش  –أدوات القطع المركبة  –الت المشغو 

  تكنولوجیا التشكیل ٥٠٧هتج 

تاثیر معدل األنفعال ودرجة  -اللدونة الغیر مستقرة –التصلد األنفعالى -األجهاد وألنفعال
منحنیات  -التحلیل اللوحى للحدادة و الدرفلة و البثق و سحب القضبان والمواسیر - الحرارة

  .اللدونة الغیر متماثلة -قابلیة التششكیل والثنى - تشكیل الحدیةال

  تصمیم المرشدات والمثبتات ٥٠٨هتج 

الوضـعیة وتثبیـت  –القواعد االساسـیة لتصـمیم المثبتـات والمرشـدات  –أنواع المثبتات والمرشدات 
ـــــي المثبتـــــات والمرشـــــدات  ـــــز  –تصـــــمیم مبســـــط لمرشـــــدات التقـــــب  –الشـــــغلة ف ـــــات التفری  –مثبت

  .المرشدات والمثبتات ذات أجهزة التقسیم 

  

  سم التصمیم المیكانیكي واالنتاجق

  االختبارات المیكانیكیة للمواد الهندسیة المتقدمة ٥٠٩هتج 

 –اختبـارات القـص فـي المسـتوى االفقـي  –اختبارات الثنـي  –اختبارات الضغط  –اختبارات الشد 
  .اختبارات الصدم  –اختبارات الدلك  –اختبارات القص بین الطبقات 

  مقدمة عن المواد المركبة ٥١٠هتج 

العالقـة السـطحیة بـین االلیـاف والمـواد  –المواد الرابطـة وااللیـاف  –تعریف وتقسیم المواد المركبة 
االجهـادات بـین طبقـات المـواد المركبـة  –الخصائص المیكانیكیة المرنـة للمـواد المركبـة  –الرابطة 

  . خصائص المواد المركبة المسلحة بااللیاف القصیرة  –



  وصل هیاكل المواد المركبة  ٥١١هتج 

باســتخدام االقمشــة  –باســتخدام االقمشــة للسـطح المقــواه  –بحقــن المـادة الرابطــة ( طـرق التصــلیح 
الوصـــــلة  –الوصــــلة المفـــــردة المتراكبــــة (الوصــــالت الملتصـــــقة  –) المقــــواه مـــــع المــــادة الرابطـــــة 

 –عــزم الــربط (الوصــالت المســماریة  –) الوصــالت المتدرجــة –وصــالت االغطیــة  –دوجــة المز 
ـــوص الثقـــب للمســـمار  –أبعـــاد الـــوردة  ـــوردة للمســـمار  –خل طـــرق تقفیـــیم الوصـــالت  –خلـــوص ال

  . الهیكلیة المعالجة 

  مدخل لتكنولوجیا النانو ٥١٢هتج 

ـــد المـــواد النانومتریـــة  –تعریفـــات  ـــع المـــواد النانومتریـــة  –فوائ ـــة  –توزی  –تصـــنیع المـــواد النانومتری
  .التطبیقات الحالیة والمستقبلیة للمواد النانومتریة  –توصیف المواد النانومتریة 

  انتاج المواد النانومتریة  ٥١٣هتج 

تصــــنیع االلیــــاف  –معامــــل بــــاري وقــــدرة المــــادة علــــى قبــــول التلیــــف  –لمــــاذا المــــواد النانومتریــــة 
رقـائق الكربـون فـائق  –تصنیع االلیـاف المسـلحة بأنابیـب الكربـون فائقـة الدقـة  –اف المركبة وااللی

المـــــواد  –التوصـــــیف الشـــــكلي والتكـــــویني والكیمیـــــائي والفزیـــــائي والكهربـــــي والمیكـــــانیكي  –الدقــــة 
  .النانومتریة من المعمل الى الصناعة 

  المواد النانومتریة المركبة  ٥١٤هتج 

توزیـــع المـــواد النانومتریـــة فـــي المـــواد  –المـــواد المقـــواه ذات االبعـــاد النانومتریـــة أنـــواع  –تعریفـــات 
النسـیج المتـآلف مـن  –طـرق تصـنیع المـواد النانومتریـة  –ترصیص المواد النانومتریـة  –المختلفة 

  .تطبیقات المواد النانومتریة المركبة  –طرق التوصیف  –ألیاف مختلفة 

  التصرف المیكانیكي للمواد النانومتریة   ٥١٥هتج 

تطبیــق  –التصــرف المیكــانیكي المخــالف لعالقــة هــوك  –الخصــائص المیكانیكیــة التقلیدیــة للمــواد 
العالقـــة مـــابین االجهـــاد  –تـــأثیر الحجـــم علـــى االجهـــاد ومعادلـــة هـــال بـــتش فـــي مســـتوى النـــانو 

معامـــــل االســـــتطالة البالســـــتیكي للمـــــواد  –بونیـــــة واالنفعـــــال للمـــــواد النانومتریـــــة ذات القواعـــــد الكر 
  .امكانیة تطبیق عاقدة الخلط النسبیة في حالة المواد النانومتریة المركبة  –النانومتریة 

  )١(موضوعات مختارة  ٥١٦هتج 



  )٢(موضوعات مختارة  ٥١٧هتج 
  )٣(موضوعات مختارة  ٥١٨هتج 
  مشروع بحث  ٥١٩هتج 
  حلقة بحث  ٥٢٠هتج 

  المیكانیكي واالنتاج قسم التصمیم

   )١(المرونة الحراریة الخطیة  ٥٢٤هتج 

المرونــة الحراریــة الخطیــة لالجســام  –االزاحــات المرنــة الدینامیكیــة الحراریــة  –الــدینامیكا الحراریــة 
  الجاسئة

   نظریة الترایبولوجیا  ٥٢٥هتج 

  .التآكل  –االحتكاك  –تالمس االسطح  –خواص االسطح وقیاساتها 

   الطرق العددیة في الهندسة المیكانیكیة ٥٢٨هتج 

  .طریقة المربع االصغر –رابسن  –طریقة نیوتن  –طریقة رونج كوتا 

  )١( التصمیم المدعم بالحاسب ٥٣١هتج 

  .مبادئ تصمیم البرمجیات  –أدواته  –وصف التصمیم المدعم بالحاسب   

   االهتزازات الالخطیة  ٥٣٢هتج 

 –التحلیـــــل الكمـــــي  –التحلیـــــل الكیفـــــي لالهتـــــزازات الالخطیـــــة  –أنـــــواع االهتـــــزازات الالخطیـــــة 
  االهتزازات البارامتریة 

   )١(القیاسات المیكانیكیة  ٥٣٣هتج 

  .القدرة  –الزمن  –السرعة  –القوة  –الحرارة  –قیاسات الضغط 

   التصمیم المیكانیكي ٥٣٥هتج 

تصـــمیم كمـــرات  –تصـــمیم التـــروس  –تصـــمیم االعمـــدة الـــدوارة  –نظریـــات التصـــمیم المیكـــانیكي 
  .تصمیم االجزاء المیكانیكیة  –التحمیل 



   تصمیم المنظومات المیكانیكیة ٥٣٦هتج 

التعــاریف ، االنــواع ، الخـــواص وطــرق التحلیــل ، المــدخل االحصـــائي : المنظومــات المیكانیكیــة 
  .ابلیتها الى التصمیم ، النمذجة والمحاكاه ، تصمیم المنظومات العتبارات الصیانه وق

   االتزان الدینامیكي ٥٣٧هتج 

  . حد االستقرار  –موافقة االتزان الدینامیكي  –قوى االضطراب  –االتزان الدینامیكي   

   الروبوتات الصناعیة  ٥٣٨هتج 

  .القوى والعزوم في الربوتات  –استخدام الجرانج  –الكینماتیكا العكسیة  –كینما تیكا الروبوتات 

   تحكم الضوضاء  ٥٣٩هتج 

  . التقلیل والتحكم في الضوضاء  –تحلیل الضوضاء  –قیاس الضوضاء  –مصادر الضوضاء 

   التزییت الهیدروستاتیكي ٥٤٠هتج 

التــأثیر الحــراري  –كرســي التحمیــل محــدد الطــول  –كرســي التحمیــل المنزلــق  –تالمــس االقــراص 
  . كراسي التحمیل المشغلة خارجیا  –

  
  
  
  
  

  المیكانیكي واالنتاجسم التصمیم ق

  ندسة االنتاجه: المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر 

  تكنولوجیا السباكة  ٦٠١هتج 



. التجمــــد الموجــــه ومســــافات التغذیــــة.تجمــــد الفلــــزات والســــبائك. مبــــادئ وتقــــدم عملیــــات الســــباكة 
ـــوبال.تصـــمیم المســـیوك ـــد الزهـــر المـــرن والطـــروق. الصهروحســـاب شـــحنة الكی عیـــوب . انتـــاج حدی

  . المسبوكات وعالجها

  تكنولوجیا اللحام  ٦٠٢هتج 

 -لحـام الحالـة السـائلة  --م الحالـة الصـلبةلحا  -میتالورجیا اللحام. مبادئ وتقدم عملیات اللحام 
قابلیة لحام الصـلب والزهـر والسـبائك الغیـر  -االوصل باللصق -السائلة/ لحام الحالة الصلبة   -

 .حدیدیةا

  تكنولوجیا القیاسات ٦٠٣هتج 

مبینــــات  –قوالـــب القیـــاس  –المیكرومتــــرات  –القـــدمات ذات الورنیـــة  –امامیـــات القیـــاس والدقــــة 
أجهـزة  –أجهـزة القیـاس الهوائیـة  –أجهزة القیـاس االلكترونیـة  –أجهزة المقارنة الضوئیة  –القیاس 

كیفیـة العنایـة والصـیانة  –قضیب جیـب الزوایـا  –وحدات القیاس الفكیة  –قیاس خشونة االسطح 
  .الجهزة القیاسات 

  التصنیع باستخدام الحاسب ٦٠٤هتج 

ـــل معـــدات القطـــع  –نظـــم التصـــنیع باســـتخدام الحاســـب  –نظـــم التصـــنیع  أنظمـــة الـــتحكم  –تحلی
ـــة  –الرقمیـــة باســـتخدام الحاســـب  ـــات  –انظمـــة التصـــنیع والتجمیـــع المرن ـــتحكم فـــي عملی أنظمـــة ال

عملیـــــات التخطـــــیط الخاصـــــة  –عملیـــــات التصـــــمیم والتصـــــنیع باســـــتخدام الحاســـــب  –التشـــــغیل 
  .بالتصنیع 

  نظریة قطع المعادن  ٦٠٥هتج 

اللــدن فـي عملیـات القطــع /التصـرف المـرن –میكانیكـا القطـع المتعامــد  –عملیـات القطـع التقلیدیــة 
درجـات الحـرارة فـي  –التآكل وعمر الحـد القـاطع  –عملیات قیاس قوى القطع  –مقاومة القطع  –

ـــات القطـــع  ـــارات الخاصـــة بخامـــات  –المـــواد الهخندســـیة المصـــنعة ألدوات القطـــع  –عملی االعتب
  .سوائل القطع  –التحكم في الرایش  –أدوات القطع المركبة  –والت المشغ

  تكنولوجیا التشكیل ٦٠٦هتج 



تــــاثیر معــــدل األنفعــــال ودرجــــة  -اللدونــــة الغیــــر مســــتقرة –التصــــلد األنفعــــالى -األجهــــاد وألنفعــــال
ـــل اللـــوحى للحـــدادة و الدرفلـــة و البثـــق و ســـحب القضـــبان والمواســـیر -الحـــرارة ـــات  -التحلی منحنی

  .اللدونة الغیر متماثلة -قابلیة التششكیل والثنى -التشكیل الحدیة

  تصمیم المرشدات والمثبتات  ٦٠٧هتج 

الوضـعیة وتثبیـت  –القواعد االساسـیة لتصـمیم المثبتـات والمرشـدات  –أنواع المثبتات والمرشدات 
ـــــي المثبتـــــات والمرشـــــدات  ـــــز  –تصـــــمیم مبســـــط لمرشـــــدات التقـــــب  –الشـــــغلة ف ـــــات التفری  –مثبت

  .المرشدات والمثبتات ذات أجهزة التقسیم 

  

  

  

  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج 

  المیتالورجیا المتقدمة  ٦٠٨هتج 

الیــة -هیئــة التشــوه الماكروســكوبى والمیكروســكوبى -دراســات متقدمــة فــى تشــویه وانهیــار المعــادن
ــــات  -خصــــائص واختیــــار المــــواد للتطبیقــــات الهندســــیة–التقویــــة والتشــــوه فــــى بنیــــة المــــواد  منحنب

  التحكم ومنع التاكل -المعالجة الحراریة لمواد العدد -األتزان

  نظریة تشكیل المعادن ٦٠٩هتج 

  -الشــغل المثــالى والطاقــة المنتظمــة -اللدونــة الغیــر مســتقرة --ونــة و اســاس اللدونــة البلوریــةاللد
 -نظریــة خطــوط األنــزالق -التحلیــل اللــوحى واتــزان القــوى -تــاثیر معــدل األنفعــال ودرجــة الحــرارة 

 .اللدونة الغیر متماثلة -منطقة التشوه الهندسیة منحنیات التشكیل الحدیة

  لتشغیل الغیر تقلیدیةعملیات ا ٦١٠هتج 

ــالمواد الحاكــة  -التشــغیل بالموجــات غیــر الصــوتیة التشــغیل بالكمیــاء  -التشــغیل بقذیفــة المیــاة وب
ــالتفریغ الكهربــائى  التشــغیل بقــوس  -التشــغیل بالحزمــة األلكتزونیــة وحزمــة اللیــزر  -الكهربائیــة وب



التشـغیل بالطباعــة والطباعــة  -قتشــغیل السـلیكون الــى رقــائ –البالزمـا التشــغیل بـاطرق الكیمیائیــة 
  .  تشغیل المواد الشبه موصلة -الضوئیة

  مقدمة عن المواد المركبة ٦١١هتج  

العالقـة السـطحیة بـین االلیـاف والمـواد  –المواد الرابطـة وااللیـاف  –تعریف وتقسیم المواد المركبة 
ین طبقـات المـواد المركبـة االجهـادات بـ –الخصائص المیكانیكیة المرنـة للمـواد المركبـة  –الرابطة 

  . خصائص المواد المركبة المسلحة بااللیاف القصیرة  –

  وصل هیاكل المواد المركبة  ٦١٢هتج 

باســتخدام االقمشــة  –باســتخدام االقمشــة للسـطح المقــواه  –بحقــن المـادة الرابطــة ( طـرق التصــلیح 
الوصـــــلة  –الوصــــلة المفـــــردة المتراكبــــة (الوصــــالت الملتصـــــقة  –) المقــــواه مـــــع المــــادة الرابطـــــة 

 –عــزم الــربط (الوصــالت المســماریة  –) الوصــالت المتدرجــة –وصــالت االغطیــة  –المزدوجــة 
ـــوص الثقـــب للمســـمار  –أبعـــاد الـــوردة  ـــوردة للمســـمار  –خل طـــرق تقفیـــیم الوصـــالت  –خلـــوص ال

  . الهیكلیة المعالجة 

  اد المركبةنظریة الكسر في المو  ٦١٣هتج 

اختبــــارات  –االعتبــــارات المیكروســــكوبیة  –أنمــــاط الكســــر  –االنفصــــال الطبقــــي للمــــواد المركبــــة 
ـــنمط  ـــارات الـــنمط  – Iال ـــنمط المركـــب  – IIاختب ـــارات ال ـــنمط  II/Iاختب ـــارات ال معـــاییر  – IIIاختب

االنفصـال الطبقـي تحـت تــأثیر اجهـاد والكلـل للطبقـات المركبــة  –االنهیـار الطبقـي للـنمط المركــب 
.  

  الحدیثة السلوك المیكانیكي للمواد المركبة ٦١٤هتج 

 –القــص فــي المســتوى  –الصــدم  –الثنــي  –الضــغط  –التصـرف المیكــانیكي تحــت احمــال الشــد 
  . التصرف تحت االحمال في أكثر من اتجاه  –القص بین الطبقات 

  

  

  



  المیكانیكي واالنتاج قسم التصمیم

  الطرق الضوئیة للتحلیالت الهندسیة ٦١٥هتج 

طـرق القیاسـات الضـوئیة للتصـرف المـرن  –أجهزة التحلیل الضوئي التقلیدیـة  –التداخل الضوئي 
 –قیـــاس االزاحـــات بالمســـارات المعبـــرة عـــة نظریـــة مـــور ألجهـــزة التحلیـــل الضـــوئي  –وتطبیقاتهـــا 

تحسـین  –أجهزة التحلیل الضـوئي بأشـعة اللیـزر  –الطرق المعملیة ألجهزة مور للتحلیل الضوئي 
  . أجهزة التحلیل الضوئي بالترحیل الموجى 

  المرن للمواد الحدیثة –السلوك اللدن  ٦١٦هتج 

تــأثیر االهتــزات علــى  –تــأثیر درجــات الحــرارة علــى خصــائص الصــدم  –طــرق اختبــارات الصــدم 
  تأثیر خصائص المواد في الصدم –لصدم اختبار ا

  سلوك الكلل للمواد المركبة  ٦١٧هتج 

الكلـل باختبـارات الثنـي الـدوارة  –الكلل بحمل الثني في المسـتوى  –اجهاد اللي مع الشد المتحاور 
  .اجهاد اللي مع الثني المتحاور  –

  مدخل لتكنولوجیا النانو ٦١٨هتج 

ـــد المـــواد النانومتریـــة  –تعریفـــات  ـــع المـــواد النانومتریـــة  –فوائ ـــة  –توزی  –تصـــنیع المـــواد النانومتری
  .التطبیقات الحالیة والمستقبلیة للمواد النانومتریة  –توصیف المواد النانومتریة 

  انتاج المواد النانومتریة  ٦١٩هتج 

تصــــنیع االلیــــاف  –تلیــــف معامــــل بــــاري وقــــدرة المــــادة علــــى قبــــول ال –لمــــاذا المــــواد النانومتریــــة 
رقـائق الكربـون فـائق  –تصنیع االلیـاف المسـلحة بأنابیـب الكربـون فائقـة الدقـة  –وااللیاف المركبة 

المـــــواد  –التوصـــــیف الشـــــكلي والتكـــــویني والكیمیـــــائي والفزیـــــائي والكهربـــــي والمیكـــــانیكي  –الدقــــة 
  .النانومتریة من المعمل الى الصناعة 

  المواد النانومتریة المركبة  ٦٢٠هتج 



توزیـــع المـــواد النانومتریـــة فـــي المـــواد  –أنـــواع المـــواد المقـــواه ذات االبعـــاد النانومتریـــة  –تعریفـــات 
النسـیج المتـآلف مـن  –طـرق تصـنیع المـواد النانومتریـة  –ترصیص المواد النانومتریـة  –المختلفة 

  .اد النانومتریة المركبة تطبیقات المو  –طرق التوصیف  –ألیاف مختلفة 

  التصرف المیكانیكي للمواد النانومتریة   ٦٢١هتج 

تطبیــق  –التصــرف المیكــانیكي المخــالف لعالقــة هــوك  –الخصــائص المیكانیكیــة التقلیدیــة للمــواد 
العالقـــة مـــابین االجهـــاد  –تـــأثیر الحجـــم علـــى االجهـــاد ومعادلـــة هـــال بـــتش فـــي مســـتوى النـــانو 

معامـــــل االســـــتطالة البالســـــتیكي للمـــــواد  –انومتریـــــة ذات القواعـــــد الكربونیـــــة واالنفعـــــال للمـــــواد الن
  .امكانیة تطبیق عاقدة الخلط النسبیة في حالة المواد النانومتریة المركبة  –النانومتریة 

  )١(موضوعات مختارة  ٦٢٢هتج 
  )٢(موضوعات مختارة  ٦٢٣هتج 
  )٣(موضوعات مختارة  ٦٢٤هتج 
  )٤(موضوعات مختارة  ٦٢٥هتج 
  بحث  حلقة ٦٢٦هتج

  
  

  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج

  التصمیم المیكانیكي:المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر ودكتوراه الفلسفة 

  میكانیكا الكمیات المتصلة  ٦٢٨هتج 

الحركــــة  –االجهـــادات واالنفعـــاالت واالزاحـــات  –تحلیـــل الكمیـــات الممتــــدة  –تحلیـــل المتجهـــات 
الســـلوك  –الســـلوك اللـــدن  –الســـلوك المـــرن  –عالقـــات میكانیكـــا الكمیـــات المتصـــلة  –والســـریان 

  .الموائع  –اللزج المرن 

  المرونة الخطیة  ٦٢٩هتج 

معـادالت االتـزان  –قـانون هـوك  –االجهـادات واالنفعـاالت المسـتویة  –االنفعـاالت  –االجهادات 
  . مشكلة االنحناء  –مشكلة اللي  –طاقة االنفعال  –



  اللدونة  ٦٣٠تج ه

معـادالت االجهـادات واالنفعـاالت  –نظریـات الخضـوع  –االجهاد واالنفعال  –التجارب االساسیة 
ـــة  ـــة المســـتویة  –اللدن ـــة  –مشـــاكل اللدون ـــة المتتالی  –مجـــال خـــط االنـــزالق  –طـــرق الحلـــول المرن

  .التحلیل الحدي 

  المرونة اللزجة الخطیة  ٦٣١هتج 

التراكـب  –المرونـة اللزجـة الخطیـة  –اختبـارات التراخـي والزحـف  –تحلیل االجسام المرنة اللزجـة 
  .المعادالت التكوینیة  –التأثیر الحراري  –تحویالت البالس  –نماذج المرونة اللزجة  –

  )٢(المرونة الحراریة الخطیة  ٦٣٢هتج 

المجـــال  –أطــوار االنتقــال الحــراري  –االزاحــة المرنــة الدینامیكیــة الحراریــة  –الــدینامیكا الحراریــة 
المرونـة الحراریـة للقضـبان والشـرائح  –أحاتدیة الحلـول  –مجال االجهادات واالزاحات  –الحراري 

  . الطرق االفتراضیة في المرونة الحراریة  –

   ١ -تریبولوجیا  ٦٣٣هتج 

عــدم االســتقرار  –التآكــل  –نظریــات االحتكــاك  –الســطح تالمــس ا –خـواص االســطح وقیاســاتها 
  .میكانیكا التدحرج  –االحتكاكي 

   ٢ -تریبولوجیا  ٦٣٤هتج 

 –تالمـــس االقـــراص  –معادلـــة رینولــدس  –التزییـــت الهــدرودینامیكي  –أنــواع وخـــواص المزلقــات 
ـــأثیر الحـــراري  –اجهـــادات القـــص  –اللزوجـــة المتغیـــرة  –كراســـي التحمیـــل  عـــدم االســـتقرار  –الت
  .الهیدرودینامیكي 

   )١( میكانیكا المواد المركبة ٦٣٥هتج 

االنحنــاء والتحــدب واالهتــزازات للشــرائح  –الســلوك العیــاني للشــرائح  –المــواد المركبــة وتطبیقاتهــا 
  .السلوك الدقیق للشرائح  –المركبة 

   المیكانیكا التغیریة ٦٣٦هتج 



حســابات  –مبــدأ دیالمبیــرت  –مبــدأ الشــغل االفتراضــي  –بیة المبــادئ االساســیة للمیكانیكــا الحســا
  .صور التحول  –توصیف الجرانج  –التغییر 

  

  

  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج

  طریقة القطع المحدودة  ٦٣٧هتج 

طــــرق المتبقیــــات  –طــــرق الطاقــــة  –دوال االســــتكمال  –طریقــــة المصــــفوفات  –أســــاس الطریقــــة 
  .التماثل المحوري  –القطع المحدودي أحادیة وثنائیة وثالثیة االبعاد  –الموزونة 

  أمثلیة الهیاكل  ٦٣٨هتج 

 –طریقـة البرمجــة الخطیــة  –مبــادئ التصـمیم االمثــل  –تكـوین مســألة االمثلیـة  –مقدمـة لالمثلیــة 
  .الطرق العددیة لحسابات االمثلیة  –االمثلیة المقیدة والغیر مقیدة 

  )٢(م المدعم بالحاسب التصمی ٦٣٩هتج 

 –الرســم بالحاســب  –مبــادئ تصــمیم البرمجیــات  –أدواتــه  –وصــف التصــمیم المــدعم بالحاســب 
  .أمثلیة الهیاكل  –طریقة القطع المحدودة 

  االهتزازات المتقدمة  ٦٤٠هتج 

ــأثیر  –تصــمیم االنظمــة المهتــزة  –االســتقرار  –االهتــزازات العشــوائیة  –االهتــزازات الالخطیــة  الت
  .العشوائي 

   الروبوتاتدینامیكا  ٦٤١هتج 

الـــــدینامیكا المباشـــــرة  –النمـــــاذج الدینامیكیـــــة للمنـــــاوالت  –اویـــــالر  –حســـــابات الجـــــرانج ویـــــوتن 
  .والعكسیة 

  )٢(القیاسات المیكانیكیة  ٦٤٤هتج 



عــــرض  –تحلیـــل القیاســـات  –قیاســـات الضـــغط ودرجـــة الحـــرارة والقـــوة والســـرعة والـــزمن والقـــدرة 
  .القیاسات 

  نظریة الشرائح والقباب   ٦٤٥هتج 

ــــاء الشــــرائح  ــــة  –انحن ــــة  –الشــــروط الحدی ــــة الخــــواص  –الركــــائز المرن ــــاء الشــــرائح متباین  –انحن
  . القباب متماثلة المحور  -القباب االسطوانیة  –االزاحات الصغیرة والكبیرة 

  التزییت الهیدرودینامیكي  ٦٤٦هتج 

اجهـــاد  –اللزوجـــة المتغیـــرة  –كراســـي التحمیـــل المنزلـــق  –تالمـــس االقـــراص  –معادلـــة رینولـــدس 
  .عدم االستقرار الهیدرودینامیكي  –التأثیر الحراري  –كرسي التحمیل محدد الطول  –القص 

  میكانیكا التالمس  ٦٤٧هتج 

 –تالمــس هیرتــز  –نقطــة وخـط التحمیــل لالجســام النتهائیــة  –الحركـة والقــوى فــي نقطــة الــتالمس 
  .الطرق العددیة لحل مشاكل التالمس  –التالمس االحتكاكي لالجسام المرنة 

  تحلیالت القطع المحدودة للعشوائیات  ٦٤٨ 

 –حساســیة العشــوائیات  –مبــادئ التغیــر للعشــوائیات  –طریقــة القطــع المحــدودة للهیاكــل المحــددة 
  .  القطع المحدودة في التحلیالت الالخطیة 

  
  

  

  

  المیكانیكي واالنتاجقسم التصمیم 

  هندسة االنتاج: الفلسفة المحتوى العلمي لمقررات دكتوراه

  المواد الهندسیة المتقدمة ٧٠١هتج 



المعالجــــة الحراریــــة لمــــواد  -منحنبــــات األتــــزان -خصــــائص واختیــــار المــــواد للتطبیقــــات الهندســــیة
-الســیرامیك -البـولیمرات–السـبائك الغیـر بلوریـة -المـواد المعدنیــة  -الـتحكم ومنـع التاكـل  -العـدد

 الموادالمركبة-المواد الحساسة للضوء

  عملیات التشغیل المتقدمة ٧٠٢هتج 

الطــــرق  –العملیــــات الحراریــــة الزالــــة المعــــدن  –ماكینــــات التشــــغیل بــــالخراطیم الحاكــــة  –مقدمــــة 
 –ماكینـــــات البالزمـــــا بـــــالقوس الكهربـــــائي  –الكیمیائیـــــة والكهروكیمیائیـــــة فـــــي عملیـــــات التشـــــغیل 

عملیــات التشــكیل  –التشــغیل بماكینــات أعمــدة اللیــزر  –التشــغیل بماكینــات االعمــدة االلكترونیــة 
  .  بالسرعة العالیة 

  المعالجات الحراریة ٧٠٣هتج 

 --الیــة التقویــة -األنتشــار –عیــوب المــواد البلوریــة  -بنیــة المــواد البلوریــة -البنیــة الذریــة-مقدمــة
التـأثیر الحـرارى للفلـزات  -الكربـون منحنـى الحدیـد -ى الفلـزاتالتحول الطورى فـ-منحنبات األتزان

 األصـــــالد  -قابلیـــــة األصـــــالد   -منحنیـــــات التحـــــول -كیناتیكـــــا المعالجـــــة الحراریـــــة -والســـــبائك
  .بالترسب

  معالجة االسطح ٧٠٤هتج  

ــــز االســــطح  ــــات تجهی ــــة والكیمیائیــــة للمشــــغوالت  –عملی ــــات التنظیــــف المیكانیكی تغلیــــف  –عملی
 –التغلیــــف الســــطح المــــواد الســــیرامیكیة  –الطــــالء بالمعــــادن  –االســــطح الخارجیــــة للمشــــغوالت 

  .عملیات الطالء الكهربائیة والمیكانیكیة لالسطح 

  التشغیل باستخدام ماكینات التشغیل الرقمیة ٧٠٥هتج 

التشــــغیل  –ه الحركــــة بالتوجیــــ –النقــــاط المرجعیــــة  –أنظمــــة االبعــــاد  –أنظمـــة التشــــغیل الرقمیــــة 
ـــة وضـــعها  –توجیـــه الحـــد القـــاطع  –الموجـــه  بـــرامج وأكـــواد  –البـــرامج االساســـیة  –االبعـــاد وكیفی

  .التشغیل الرقمي 

  المواد المركبة المتقدمة  ٧٠٦هتج 



المــواد المركبــة  –المــواد المركبــة ذات القاعــدة البولیمریــة  –المــواد المركبــة ذات القاعــدة المعدنیــة 
الفحــص  –الكــرات المقــواه  –االلیــاف المقــواه  –قــانون نســب الخلــط  –امیكیة ذات القاعــدة الســیر 

  .نظریة الطبقات التقلیدیة  –نظریات االنهیار  –المجهري 

  القیاسات المتقدمة  ٧٠٧هتج 

 –االســــتقامة  –عالقــــة الدقـــة بالتصـــویب  –عالقــــة الدقـــة مـــع التجـــاوزات  –أجهـــزة قیـــاس الدقـــة 
  .المیكرومترات الرقمیة  –القدمات الرقمیة  –االستوائیة  –االستدارة 

  تصمیم االسطمبات  ٧٠٨هتج 

ــــب صــــب المعــــادن  –أنــــواع القوالــــب  ــــق  –ســــحب االســــالك  –االســــتطالة  –تصــــمیم قوال  –البث
الثنـــي  –االقــراص والحلقــات المعدنیــة  –تصــمیم القوالــب للشـــرائح المعدنیــة  –الدرفلــة  –الحــدادة 

ـــــق  ـــــات الســـــباكة تصـــــمیم القوا –والســـــحب العمی ـــــي عملی ـــــب المســـــتخدمة ف تصـــــمیم القوالـــــب  –ل
  . المستخدمة في كبس بودرة المواد الهندسیة 

  

  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج

   )٢( میكانیكا المواد المركبة ٧٠٩هتج 

عالقـة االجهـاد باالنفعـال للمـواد المركبـة  –التصرف المیكـانیكي للطبقـات  –مقدمة المواد المركبة 
الثنـي  –معـادالت هـالبن تسـاي  –التصرف المیكانیكي للطبقات على المسـتوى المیكروسـكوبي  –

حسابات مصفوفة معامـل المرونـة فـي الحـاالت المختلفـة  –واالنحناء واالهتزاز للطبقات المتراكبة 
 .  

  االختبارات المیكانیكیة للمواد المركبة  ٧١٠هتج 

 –الثنــي  –الضــغط  –الشــد  –المریكیــة الختبــارات المــواد االختبــارات المیكانیكیــة وفــق المعــاییر ا
  .الكلل  –الصدم  –اللي  –القص بین الطبقات  –القص في المستوى 

  الطرق التصوریة للتحلیالت الهندسیة  ٧١١هتج 



طـرق القیاسـات الضـوئیة للتصـرف المـرن  –أجهزة التحلیل الضوئي التقلیدیـة  –التداخل الضوئي 
 –نظریـــات مـــور الجهـــزة التحلیـــل الضـــوئي  –قیـــاس االزاحـــات بالمســـارات المعبـــرة  –وتطبیقاتهـــا 

تحسـین  –أجهزة التحلیل الضـوئي بأشـعة اللیـزر  –الطرق المعملیة الجهزة مور للتحلیل الضوئي 
ــــل المــــوجي  ــــل الضــــوئي بالترحی التحلیــــل الضــــوئي لالجهــــزة المســــتخدمة للضــــوء  –أجهــــزة التحلی

قیـاس درجـات نعومـة االسـطح  –اختبـارات االسـطح المنحنیـة  –سـطح قیاس كفـاءة اال –االبیض 
  . الخطیة 

  دراسات متقدمة في تكنولوجیا النانو ٧١٢هتج 

ـــات  ـــل العیـــوب  –ممیـــزات المـــواد النانومتریـــة  –تعریف ـــادة المســـاحة الســـطحیة  –تقلی تعـــاظم  –زی
رقـائق الكربـون  –االلیـاف النانومتریـة  –أنواع المـواد النانومتریـة  –الخ ...الخصائص المیكانیكیة 

توزیــع  –أنالبیــب الكربـون وحیــدة الجـدار ومتعــددة الجـدار ذات االقطــار فائقـة الدقــة  –النانومتریـة 
االنســـــجة  –طریقـــــة البثـــــق الكهروســـــتاتیكي  –تصـــــنیع المـــــواد النانومتریـــــة  –المـــــواد النانومتریـــــة 

ــــة  –االلیــــاف المركبــــة  –تریــــة العشــــوائیة والمضــــفرة المصــــنعة مــــن االلیــــاف النانوم المــــواد المركب
 –الخصــائص الشــكلیة والضــوئییة والكهربیــة والمیكانیكیــة باســتخدام المیكرســكوبات  –النانومتریــة 

تطبیقـات المـواد النانومتریـة فـي صـناعة  –وجهاز الرامن وجهاز المیكرسـكوب بقـوة الـذرة  Xأشعة 
والطــب والطــائرات ومركبــات الفضــاء والهندســة  الــدواء والجلــد الصــناعي وعلــوم الحیــاه والمجســات

  .الطبیة والزراعة 

  التصرف المیكانیكي للمواد النانومتریة ٧١٣هتج 

تطبیــق  –التصــرف المیكــانیكي المخــالف لعالقــة هــوك  –الخصــائص المیكانیكیــة التقلیدیــة للمــواد 
العالقـــة مـــابین االجهـــاد  –تـــأثیر الحجـــم علـــى االجهـــاد ومعادلـــة هـــال بـــتش فـــي مســـتوى النـــانو 

معامـــــل االســـــتطالة البالســـــتیكي للمـــــواد  –واالنفعـــــال للمـــــواد النانومتریـــــة ذات القواعـــــد الكربونیـــــة 
  .امكانیة تطبیق عاقدة الخلط النسبیة في حالة المواد النانومتریة المركبة  –النانومتریة 

  انتاج المواد النانومتریة  ٧١٤هتج 

تصــــنیع االلیــــاف  –معامــــل بــــاري وقــــدرة المــــادة علــــى قبــــول التلیــــف  –لمــــاذا المــــواد النانومتریــــة 
رقـائق الكربـون فـائق  –تصنیع االلیـاف المسـلحة بأنابیـب الكربـون فائقـة الدقـة  –وااللیاف المركبة 



ــــة  ــــائي والكهربــــي والمیكــــانیكي  –الدق المــــواد  –التوصــــیف الشــــكلي والتكــــویني والكیمیــــائي والفیزی
  .الصناعة  النانومتریة من المعمل الى

  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج

  المواد النانومتریة المركبة  ٧١٥هتج 

توزیـــع المـــواد النانومتریـــة فـــي المـــواد  –أنـــواع المـــواد المقـــواه ذات األبعـــاد النانومتریـــة  –تعریفـــات 
النسـیج المتـآلف مـن  –طـرق تصـنیع المـواد النانومتریـة  –ترصیص المواد النانومتریـة  –المختلفة 

  .تطبیقات المواد النانومتریة المركبة  –طرق التوصیف  –ألیاف مختلفة 

 


