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الجــزء النظـري والعممي

الهــدف مـن المـادة

تعريف الطالب عمى نظرية المكائن واالهت اززات وتوازن الكتل الدورانية ونظرية التروس والمنظمات والكامات اضافة الى
االهت اززات الحرة والمخمدة ودوران المحاور كاساس ولالستفادة منها في تصميم االجهزة والمعدات المختمفة .

الجزء النظري:
األسبـوع
1
2
3
4

5

6
7

مفــردات المــادة
يقذيت وحؼبرٍف
انخًثَم انكرافٌ نالزادت ,انطرػت وانخؼجَم َطبت اني انسيٍ
دم يطبئم
انطرػت فٌ االنَبث
دم يطبئم نهطرػت فٌ االنَبث
انخؼجَم فٌ االنَبث
انخؼجَم فٌ االنَبث االَسالقَت
دم يطبئم
يوازَت انكخم انذوارة
يوازَت كخهت دوارة وادذة ببضخخذاو كخهت دوارة وادذة فٌ َفص انًطخوً
يوازَت كخهت دوارة وادذة ببضخخذاو كخهخٍَ دوارة بًطخوٍٍَ يخخهفٍَ
يوازَت يجًوػت يٍ انكخم انذوارة فٌ َفص انًطخوً ببضخخذاو طرٍقت
( )1انخذهَم انرٍبضٌ
( )2رضى يخطط انقوى
يوازَت يجًوػت كخم دوارة فٌ يطخوٍبث يخخهفت  ,دم يطبئم

8

حصَُف انخروش  ,انخروش انًطخقًَت َ ,طبت انطرػت  ,انًطبفت بٍَ يركسٍٍ
انًطهطالث انخرضَتَ ,طبت انطرػت نهًطبضالث انخرضَت انبطَطت
َطبت انطرػت نهًطبضالث انخرضَت انًركبت  ,دم يطبئم
انًطهطالث انكوكبَت  ,انًطهطالث انكوكبَت انبطَطت

13

انًطهطالث انكوكبَت انًركبت

11

دم يطبئم

12

اَواع انًُظًبث  ,يُظًبث َوع واط  ,دم يطبئم

13

يُظًبث َوع بورحر  )1( ,طرٍقت حوازٌ انقوى  )2(,طرٍقت انًركس االٌَ  ,دم يطبئم

14

يُظًبث َوع برول  ,يُظًبث َوع هبرحُر  ,دم يطبئم

15

أَواع انطَور انُبقهت نهذركت  ,أَواع انطَور انًططذت  ,اخخَبر انطَور َ ,طبت انطرػت نُوع انطَور انًفخوح
حأثَر ضًك انطَر ػهي َطبت انطرػت  ,االَسالق فٌ انطَور
َطبت انطرػت نهطَور انًركبت  ,طول انطَر نهُوع
( )1انًفخوح
( )2انًخقبطغ
َطبت انشذ نهطَور انًططذت  ,دطبة زاوٍت انخاليص نهُوع
( )1انًفخوح

9

16

1

( )2انًخقبطغ
17

18

19

23
21
22
23
24

25

26

انقذرة انًُقونت ببضخخذاو انطَور ,انشذ َخَجت انطرد انًركسً  ,اقصي شذ فٌ انطَور  ,دبنت َقم اقصي قذرة
انشذ االبخذائٌ ,
انطَور َوع  Vوانذببل  ,دم يطبئم
أَواع انكوابخ  ,انكوابخ راث انكخم انبطَطت
( )1كخهت بطَطت يفردة
( )2كخهت بطَطت يسدوجت
انكوابخ راث انذساو
( )1انًفرد
( )2انخفبضهٌ
انكوابخ راث انكخهت وانذساو  ,انكببخ رو انكخم انذاخهَت  ,انكوابخ فٌ انؼجالث
( )1قَى انخؼجَم انخببطئٌ ػُذ حطهَط كبخ ػهي انؼجالث انخهفَت فقط
( )2قَى انخؼجَم انخببطئٌ ػُذ حطهَط كبخ ػهي انؼجالث االيبيَت فقط
( )3قَى انخؼجَم انخببطئٌ ػُذ حطهَط كبخ ػهي جًَغ انؼجالث
دم يطبئم
أَواع انخوابغ  ,حؼبرٍف  ,دركت انخوابغ
( )1دركت أو ضرػت يُخظًت
دم يطبئم
( )2دركت حوافقَت بطَطت
()3حؼجَم يُخظى وحؼجَم حببطئٌ يُخظى
دم يطبئم
حصًَى انذذبت  ,دم يطبئم
أَواع االهخسازاث  ,حؼبرٍف  ,يكبفئ جطبءة انُوابض  ,دم انًطبئم
االهخسازاث انذرة  ,طرق اٍجبد انخردد انطبَؼٌ نالهخساز انذر انطونٌ ببضخخذاو طرٍقت
( )1حوازٌ انقوى
( )2انطبقت
( )3راٍهٌ
طرق اٍجبد انخردد انطبَؼٌ نالهخساز انذرانؼرضٌ  ,دم يطبئم
انخردد انطبَؼٌ نالهخساز انؼرضٌ نؼًود حذج حبثَر اَواع يخخهفت يٍ االدًبل وَوع انخثبَج
( )1انخردد انطبَؼٌ نؼًود حذج حبثَر دًم يركس وادذ
( )2انخردد انطبَؼٌ نؼًود حذج حبثَر دًم يوزع ببَخظبو
انخردد انطبَؼٌ نالهخساز انؼرضٌ نؼًود حذج حبثَر ادًبل يخخهفت ببضخخذاو طرٍقت
( )1انطبقت
( )2دَكرنٌ
دم يطبئم
انطرػت انذرجت  ,دم يطبئم

27

االهخساز انًخًذ  ,دم يطبئم

28

زٍبدة انخخًَذ  ,حقهَم انخخًَذ وانخخًَذ انذرج  ,انخُبقص انهوغبرحًٌ  ,دم يطبئم

29

انخرددانطبَؼٌ الهخساز االنخواء  ,اهخساز االنخواء نًُظويه راث يذور وادذ
اهخساز االنخواء نًُظويه راث يذورٍٍ
المحور المكافئ تحت تاثير اهتساز االلتواء  ,دم يطبئم

33

2

الجزء العممي:
المـــادة

االسبوع
1

الية ذات االربعة اذرع.

2

الية الرجوع السريع.

3

المسمسالت الكوبيسه.

4

اتزان الكتل الدوارة.

5

االهتزاز الخمد.

6

دو ارن المحاور.

7

الجايروسكوب.

8

المنظمات.

9

الحدافة

13

الكامة ذات الدليل الكروي.

11

منظومة غرام V-belt

12

منظومة مكبس – ذراع توصيل
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