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 كمية االسراء الجامعة

 قسم هندسة تقنيات التبريد والتكيف

 النظام السنوي 
 أسبوع 33   

عدد 
الساعات 
 االسبوعية 

 عدد الوحدات 3 النظري 
 2 العملي 8

 5 المجموع

 مفـردات مـادة نيةة الثاالمـرحلـ
    ميكانيك الموائع

 والعملي النظـري  الجــزء  
 

 الهــدف مـن المـادة

 راسة ميكانيك الموائع بفرعيه السكوني والحركي وتاثير ذلك عمى االجزاء الميكانيكة المتفاعمة معهاد
  الجزء النظري:

 مفــردات المــادة األسبـوع

 خصائص انًىائع انفُزَائُح 1

 خصائص انًىائع انفُزَائُح 2

 ِانضغط نهًائع انساكٍ وَمطح تأثُر 3

 كٍاجهزج لُاس ضغط انسائم انسا 4

 اَىاع واشكال جرَاٌ انسىائم 5

 حساب سرعح وتعجُم انسىائم 6

 حساب سرعح وتعجُم انسىائم 7

 اشتماق وتطثُك يعادنح استًرارَح 8

 اشتماق وتطثُك يعادنح استًرارَح 9

 اشتماق وتطثُك يعادنح انطالح 13

 اشتماق وتطثُك يعادنح انطالح 11

 انخسائر انُاتجح يٍ انجرَاٌ 12

 تطثُك انخسائر فٍ يعادنح انطالح 13

 تطثُك انخسائر فٍ يعادنح انطالح 14

 تطثُك انخسائر فٍ يعادنح انطالح 15

 عطمة نصف السنة
 تطثُك انخسائر انرئُسُح وانثاَىَح 16

 خصائص انًضخاخ  ورتطها  17

 خصائص انًضخاخ ورتطها 18

 حساب َمطح تشغُم انًضخح 19

 ىائماجهزج لُاس تذفك انس 23

 اجهزج لُاس تذفك انسىائم 21

 اجهزج لُاس تذفك انسىائم 22

 يعادنح لىج االرتطاو وانزخى انُاتج 23

 يعادنح لىج االرتطاو وانزخى انُاتج 24
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 تطثُك يعادنح انزخى عهً صفُحح 25

 تطثُك يعادنح انزخى عهً االَاتُة 26

 تطثُك يعادنح انزخى عهً االَاتُة 27

 انتحهُم انثعذٌ وانتشاتّ 28

 انتحهُم انثعذٌ وانتشاتّ 29

 تطثُماخ - انتحهُم انثعذٌ وانتشاتّ 30

 الجزء العممي:
  

 المـــادة االسبوع
 كُفُح رسى عاللاخ انتجارب 1

 لُاس كثافح ونزوجح انًائع 2

 لُاس كثافح ونزوجح انًائع 3

 لُاس ضغط انسائم انساكٍ 4

 ساكٍلُاس ضغط انسائم ان 5

 تحذَذ يركز ثمم انجسى انطافً 6

 تحذَذ يركز ثمم انجسى انطافً 7

 لُاس انتذفك انحجًٍ نهسائم 8

 لُاس انتذفك انحجًٍ نهسائم 9

 تحذَذ َىع انجرَاٌ نهسائم 11

 تحذَذ َىع انجرَاٌ نهسائم 11

 لُاس تذفك  وشحُح انًضخح 12

 لُاس تذفك وشحُح انًضخح 13

 ح يضختٍُلُاس تذفك وشحُ 14

 لُاس تذفك وشحُح يضختٍُ 15

 لُاس تذفك وشحُح يضختٍُ 16

 حساب جرَاٌ سائم يٍ انثمة 17

 حساب جرَاٌ سائم يٍ انثمة 18

 حساب جرَاٌ سائم يٍ فُجىري 19

 حساب جرَاٌ سائم يٍ فُجىرٌ 21

 حساب جرَاٌ سائم يٍ  انهذارج 21

 حساب جرَاٌ سائم يٍ  انهذارج 22

 


