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823رقم الموضوع: ھمك/ 
التصمیم المعزز بالحاسبةالموضوع: 
3الوحدات :

1الساعات اإلسبوعیة: نظري:
1عملي:
-مناقشة:

Subject No.: ME\823
Subject: Computer Added Design
Units:3
Weekly Hours: Theoretical:1

Practical:1
Tutorial:-

ContentsWeekالمحتویاتاالسبوع

1

نمذجة المتغیراتوCADمدخل إلى

المبادئ األساسیة-
األجزاء -
التجمیعات-
الرسومات-

Introduction to CAD and parametric
modeling
- Basic Concepts
- parts
- assemblies
- drawings

1

2
الرسم التخطیطي

قائمة أدوات الرسم-
تحریر الرسم-

Sketching
- Sketch Tools  Toolbar
- Edit Sketch

2

3
تحویل من ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد

التحویل من ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد-
خالصة وأدوات -

2D to 3D Conversion
- 2D to 3D Conversion Overview
- 2D to 3D Toolbar

3

4
المرجع الھندسي

خالصة المرجع الھندسي-
المستویات-
المحاور-
نظام اإلحداثیات-

Reference Geometry
- Reference Geometry Overview
- planes
- axes
- coordinate systems

4

5
المنحنیات ثالثیة األبعاد

المنحنیات المسقطة-
المنحنیات المركبة-
اللولب والحلزون-

3D curves
- Projected Curve
- Composite Curve
- Helix and Spiral

5

6
المعالم

القاعدة والقطع-
Features
- Base/Boss, and Cut6

االنبثاق-7
التدویر-
التطویل والشرفات-

- Extrude
- Revolve
- Sweep and Loft

7

قطع الحافات الحادة وتدویرھا-8
شطف بأنحراف-

- Fillet/Round
- Chamfer and Draft

8

-تطبیق-9 An application9
-النمط والمرآة-10 Pattern and Mirror10
عملیة الحفرة-11

القشرة-
الضلع -
القبة-

- Hole Wizard
- Shell
- Rib
- Dome

11

-تطبیق-12 An application12

13
خواص األجزاء

التحریر -
التحریك و النسخ -
التلوین-

Part properties
- Editing
- moving copying,
- color

13

14
المعادالت

تطبیق المعادالت-
Equations
- Applying equations14
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15
التبعیة

التبعیة الھندسیة-
Dependency
- Geometric Dependency15

16
یعالتجم

إضافة أجزاء التجمیع-
Assemblies
- Adding assembly components16

-معاونة التجمیع-17 Assembly mating17
العمل مع التجمیعات الفرعیة-18

تات الذكیةالمثب-
- Working with sub-assemblies
- Smart Fasteners

18

-تطبیق-19 An application19

20
الرسومات

نشاء الرسوماتا-
Drawings
- Creating a Drawing20

-التخطیط ثنائي األبعاد داخل الرسومات-21 2D sketching in drawings21
إنشاء المشاھد القیاسیة (المسماة والثالثیة -22

األبعاد)
- Creating standard views (named views
and standard 3 views)

22

-تطبیق-23 An application23

24
التفصیل

أدوات التفصیل-
Detailing
- Detailing tools24

25
الملفات

استیراد وتصدیر الملفات-
Files
- Importing and Exporting Files25

26
التحلیل

Cosmos Expressاألساسیات و -
Analysis
- Basics and Cosmos Express26

-تحلیل اإلجھاد-27 Stress analysis27

28
مشروع تصمیم

مشروع تصمیم لماكینة لكل طالب-
Design project
- Machine design project for each

student
28

2929
3030
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543رمز الموضوع: ھمك/
انتقال حرارةالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري:
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\543
Subject: Heat Transfer
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مقدمة

تعاریف مفاھیم عامة و-
انتقال الحرارة بالتوصیل -
انتقال الحرارة بالحمل-
انتقال الحرارة باإلشعاع-

Introduction
- General concepts and definitions
- Heat conduction
- Convective heat transfer
- Thermal radiation

1

2

انتقال الحرارة بالتوصیل(المعادلة العامة)

المعادلة العامة للتوصیل-
التوصیل للحالة المستقرة وباتجاه واحد -

جدار مستويخالل

Conduction heat transfer (general
equation)
- General heat conduction equation
- One-dimensional, steady state,
conduction through plane wall

2

3

انتقال الحرارة بالتوصیل(للحالة المستقرة وباتجاه 
واحد)

جدار مركب-
اسطوانة مفردة ومركبة-
كرة وكرة مركبة-

Conduction heat transfer (1-D, steady
state)
- Composed wall
- Cylinder, composed cylinder
- Sphere, composed sphere

3

4

5

انتقال الحرارة بالتوصیل( للحالة المستقرة وباتجاه 
:فيواحد مع تولید داخلي)

جدار مستوي-
جدار مركب-
اسطوانة صلدة-
اسطوانة مجوفة-
كرة-
السمك الحرج للعازل الحراري-

Conduction heat transfer (1-D, steady
state, with heat generation) in
- Plane wall
- Composed wall
- Solid cylinder
- Hollow cylinder
- Sphere
- Critical thickness of insulation

4

5

6

7

رارة في األجسام المزعنفةانتقال الح

المعادلة العامة لتوزیع درجات الحرارة-
زعنفة طویلة جدا-
یرةزعنفة قص-

زعنفة معزولة النھایة-
فعالیة الزعنفة-
تطبیقات للمواضیع السابقة-

Heat transfer through extended
surfaces (fins)
- General equation for temperature
distribution.

- Very long fin
- Short fin
- End insulated fin
- Effectiveness of the fin
- Applications for previous subjects

6

7

8

9

10

انتقال الحرارة بالتوصیل للحالة المستقرة في وسط 
ثنائي البعد

دیةلمختلف الظروف الحالحل التحلیلي -

الحل التام لمختلف الظروف الحدیة-

الحل العددي النتقال الحرارة بالتوصیل -
للحالة المستقرة ولوسط ثنائي البعد(العقد)

2-D, Steady state heat conduction

- Analytical solution with different
boundary conditions

- Exact Solution with different
boundary  conditions

- Numerical solution for two-D steady
state heat conduction equation (nodes)

8

9

10
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11

12

في ةانتقال الحرارة بالتوصیل للحالة غیر المستقر
وسط ثنائي البعد

الحل التحلیلي (نظام السعة المتكتلة)-

الحل العددي-

2-D Unsteady state heat conduction

- Analytical solution for the unsteady
state heat conduction equation.
(lumped system)

- Numerical solution

11

12

13
انتقال الحرارة بالحمل

أساسیات جریان الموائع-
الجریان الطباقي والمضطرب-
المستویة ة المتاّخمة على األسطح الطبقنمو-

والجریان الداخلي

Convective heat transfer
- Fluid flow background
- Laminar and turbulent flow
- Boundary layer growth for
external flow and internal flow

13

14

15

الحمل القسري
ةمعادلة الطاق-
الطبقة المتأخمة الحراریة وتوزیع درجة -

الحرارة وانتقال الحرارة ل:
الجریان الطباقي فوق سطح مستوي

الجریان الطباقي داخل المجاري المغلقة

المعادالت التجریبیة للجریان المتقاطع لألجسام -
وانیة والكرویة ومجموعة اسطواناتاالسط

المعادالت التجریبیة للجریان األضطرابي-

Forced convection
- Energy equation
- Thermal boundary layer and
temperature distribution and heat
transfer for:

Laminar flow over flat plate
Laminar flow through closed
conduit

- Empirical equation for cross flow
for cylinder, sphere and tube bank

- Empirical equation for turbulent flow

14

15

16
حساب األعداد الالبعدیة للحمل القسري

الحل الریاضي-
Calculation of dimensionless numbers
- Analytical solution16

17
الحرالحمل 

عامةممفاھی-
عدد كراشوف-
الحمل الحر من :-

صفیحة مستویة وأنبوب عمودیان
صفیحة مستویة وأنبوب أفقیان

Natural convection
- General concepts
- Grashof number
- Free convection for:

Vertical plate and tube
Horizontal plate and tube

17

18

19

20

21

اإلشعاع الحراري
مدخل إلى اإلشعاع الحراري-
الموجات الكھرومغناطیسیة-
الجسم األسود-
معامل الشكل-
اإلشعاع الحراري بین:-

صفیحتان متوازیتان(رمادي)
المركزنأسطوانتین متحدتی

أكثر من جسمیناإلشعاع الحراري بین -
شبكة المقاومات الحراریة-

الحواجز اإلشعاعیة-

Thermal radiation
- Introduction to thermal radiation
- The electromagnetic waves
- The black body
- The shape factor
- Thermal radiation between:

Two parallel plates (gray)
Two concentric cylinder

- Thermal radiation between more
than two bodies.

- Thermal resistance network
- Radiation shields

18

19

20

21

22

23

24

المبادالت الحراریة
مفاھیم عامة-
أنواع المبادالت الحراریة-
متوسط الیة بطریقة أداء المبادالت الحرار-

اللوغارتمي لفرق درجات الحرارة
فعالیة المبادل الحراري-
طریقة عدد وحدات االنتقال-

Heat exchanger
- General concepts
- Types of heat exchangers
- Heat exchangers performance
by LMTD method

- Heat exchanger’s effectiveness.
- NTU method

22

23

24
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25
26
27

انتقال الحرارة بالتكثیف والتبخیر على 
( أنبوب عمودي، أنبوب أفقي، مجموعة أنابیب)

مفاھیم التكثیف-
انتقال الحرارة بالتكثیف-
المعادالت التجریبیة للتكثیف-

Condensation and vaporization heat
transfer on (vertical tube, horizontal
tube, tube bank)
- Concepts of condensation
- Heat transfer due to condensation
- Empirical equation for condensation

25
26
27

28
انتقال الحرارة بالغلیان

منحني انتقال الحرارة بالغلیان-
المعادالت التجریبیة للغلیان-

Boiling heat transfer
- H.T. due to boiling curve
- Empirical equations for boiling

28

29

الحرارة بالغلیان انتقالحساب
(المعادالت التجریبیة)

حساب معامل انتقال الحرارة-

Boiling heat transfer calculation
(empirical equations)
- Calculation of heat transfer
coefficient

29

30
انتقال الكتلة

مفاھیم عامة-
طرق انتقال الكتلة-

Mass transfer
- General concepts
- Mass transfer modes

30
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123رمز الموضوع: ھمك/
الموضوع: تحلیالت ھندسیة و عددیة

5الوحدات: 
2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
-مناقشة: 

Subject Number: ME\123
Subject: Engineering and Numerical
Analysis
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
تحویالت البالس

مقدمة -
تعریف تحویالت البالس-

Laplace Transformations (L.T)
- Introduction
- Definition of L.T

1

2

تحویالت البالس العكسیة

مقدمة -
البالستعریف معكوس تحویالت-

Inverse Laplace Transformations
(I.L.T.)
- Introduction
- Definition of  I.L.T

2

3

باستخدام تحویالت حل المعادالت التفاضلیة
البالس

طریقة الحل-
أمثلة-

Solution of differential equations using
L.T
- Method of solution
- Examples

3

4
تطبیقات

حل المسائل لاستخدام تحویالت البالس-
العملیة

Applications
- Using L.T. for solving practical
problems

4

5

حل المعادالت التفاضلیة ذات الدرجة الثانیة 
القوىةیقة متسلسلبطر
مقدمة -
الشاذةاالعتیادیة والنقطة الحل قرب النقطة -

Solution of 2nd order D.E. using power
series method
- Introduction
- Solution near the ordinary point and
singular point

5

6

معادلة بزل + معادلة لیجندرا

مقدمة -
تطبیقات الحل-

Bessel's equation + Legendre's
equation
- Introduction
- Application of solution

6

7
حل المعادالت التفاضلیة الجزئیة

تعریفھا -
طرق حل المعادالت التفاضلیة الجزئیة-

Solution of partial D.E
- Definition
- Methods of solution of P.D.E.

7

8
استخدام طریقة فصل المتغیرات

تعریف طریقة فصل المتغیرات -
أمثلة-

Using of separation method
- Definition of separation method
- Examples

8

9
تطبیقات على انتقال الحرارة

ل الحرارة ببعد واحد حل معادلة انتقا-
تقرةالمسوللحالة غیر

Applications of heat transfer
- Solution of unsteady one dimensional
heat equation

9

10

11

المصفوفات
تعاریفومقدمة -
مصفوفات خاصة-
خواص المصفوفات-
فئة المصفوفة-
متجھات-
تحویل خطي-
تحویل متعامد-

Matrices
- Introduction and definitions
- Special matrices
-Properties of matrices, Adj A, A-1

- Rank of a matrix
- Vectors
- Linear transformation
- Orthogonal transformation

10

11
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قیم ایكن-12
متجھات ایكن-

- Eigen values
- Eigen vectors

12

13
ل المعادالت الالخطیةح

مقدمة -
تطبیقات على المعادلة الالخطیة-

Solution of non- linear equations
- Introduction
- Application of non- linear equations

13

14

طریقة التكرار البسیط +
طریقة االنشطار

مقدمة-
وصف الطرق-
أمثلة-

Simple iteration method +
Bisection method
- Introduction
- Description of methods
- Examples

14

15
رافسن–طریقة نیوتن 

االشتقاق-
تطبیقات -

إیجاد الجذر ألتربیعي 
إیجاد الجذر ألي رقم
إیجاد مقلوب أي عدد

Newton –Raphson method
- Derivation
- Applications

Square Roots
Roots of an arbitrary order
Reciprocal of any number

15

16

حل المعادالت اآلنیة الخطیة

المعادالتتعریف-
الحلطرق -

Solution of simultaneously linear
equations
- Definition of equations
- Methods of solution

16

17
الطرق المباشرة

الحل باستخدام المعكوس -
الحل باستخدام طریقة الحذف الكاوس-
جوردن  -الحل باستخدام كاوس-

Direct methods
- Matrix inversion
- Gauss- Elimination
- Gauss -Jordan Elimination

17

18
مباشرةالطرق غیر ال

طریقة جاكوب -
سیدل  –طریقة كاوس -

Indirect methods
- Jacob's method
- Gauss- Seidle method

18

19
تطبیقات

أمثلة -
مسائل-

Applications
- Examples
- problems

19

20
تطابق المنحنیات

االنحدار الخطي -
طيتطبیقات االنحدار الخ-
االنحدار الخطيإلى خطيالالاالنحدار تحویل -

Curve fitting
- linear Regression
- Applications of linear regression
- Transformation of nonlinear regression

to linear regression

20

21
االستكمال العددي

مقدمة -
االستكمال الخطي -
كمال ألتربیعياالست-

Numerical interpolation
- Introduction
- Linear interpolation
- Quadratic interpolation

21

22

المحددة +  صیغ االشتقاق تطریقة الفرو قا
األمامیة والخلفیة والمركزیة

المحددةتطریقة الفرو قامدخل إلى -
ات المتساویةاشتقاق الصیغ الثالثة للمساف-

Finite differences method + Forward
and Backward and center expressions
- Introduction to finite differences
method

- Derivation of formulas with equal step
size

22

23
الكرانج-صیغة نیوتن

یانات ذات لحل البةالصیغتطبیق-
متساویةالغیر المسافات المتساویة و

Newton and Lagrange forms
- Using this method for equal

segment and unequal segments
23
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24
التفاضل العددي

األولى ةقالمشت-
قة الثانیةالمشت-

Numerical differentiation
- First derivative
- Second derivative

24

25
التكامل العددي

طریقة شبھ المنحرف -
)1/3ون (طریقة  سمبس-
)3/8ون(طریقة  سمبس-

Numerical  Integration
- trapezoidal rule
- Simpson Rule (1/3)
- Simpson Rule(3/8)

25

26
التكامل العددي ثنائي البعد

العدديالتكاملتطبیقات -
أمثلة-

Two dimensions integration
- Applications
- Examples

26

27

28

حل المعادالت التفاضلیة االعتیادیة

طریقة متسلسلة تایلر-
طریقة أویلر البسیطة-
طریقة أویلر المعدلة-
كوتا-طریقة رانج -

Solution of ordinary differential
equations O.D.E.
- Taylor series method
- Simple Euler method
- Modified Euler method
- Runge-kutta method

27

28

29
30

الفروقات المحددة لحل المعادالت التفاضلیةطریقة 

المعادالت التفاضلیة االعتیادیة-
المعادالت التفاضلیة الجزئیة-

الناقصمعادلة القطع
معادلة القطع المكافئ

معادلة القطع الزائد

Finite differences method  for solution
of differential equations
- Ordinary differential equations
- Partial differential equations

Elliptic equation
Parabolic equation
Hyperbolic equation

29
30
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343رمز الموضوع: ھمك/
Iالھندسة المیكانیكیةتصمیمالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\343
Subject: Mechanical Engineering
Design I
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1

2

األجھادات البسیطة وكیفیة اختیار المعدن
أجھاد الشد , أجھاد القص ، أجھاد التحمیل-

اختیار المعادن المناسبة-

Simple stresses and material selection
- Tensile stress, shear stress,

bearing stress
- Choosing suitable materials

1

2

3
اللحام

تصمیم مناطق اللحام-
Welding
- Design of welding3

4
األجھادات المركبة

نظریات الفشل في األجھادات المركبة-
Combined stresses
- Theories of failures4

5
تطبیقات على األجھادات البسیطة

تطبیق األجھادات البسیطة على البراشیم-
Application of simple stresses
- Application of simple stresses
on rivets

5

6

7

األعمدة
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة-
تصمیم العمود المعرض إلجھاد التواء-
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة -

والتواء
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة -

والتواء وقوة محوریة

Shafts
- Shaft subjected to bending
- Shaft subjected to torsion
- Shaft subjected to bending and
torsion

- Shaft subjected to bending and
torsion with axial load

6

7

8
القوى المؤثرة على التروس

القوى المؤثرة على الترس المستقیم-
القوى المؤثرة على الترس المائل-
القوى المؤثرة على الترس المخروطي-

Forces on gears
- Forces on spur gear
- Forces on helical gear
- Forces on bevel gear

8

9
القارنات

أنواع القارنات-
تصمیم القارنة-

Couplings
- Type of couplings
- Design of flange coupling

9

10
الخوابیر

أنواع الخوابیر-
تصمیم الخوابیر-

Keys
- Types of keys
- Design of keys

10

11

12
13

الركائز
)المتدحرجة واألنزالقیة(أنواع الركائز -

أنواع الركائز المتدحرجة-
تصمیم الركائز المتدحرجة-

Bearings
- Types of bearings (Rolling and
Sliding)

- Types of Rolling bearings
- Design of Rolling bearings and

11

12
13

14
15

القوابض
أنواع القوابض-
تصمیم القابض المستوي-
بض المخروطياتصمیم الق-

Clutches
- Types of clutches
- Design of flat clutch
- Design of cone clutch

14
15

16
17

النوابض
أنواع النوابض-
بضتصمیم النوا-

Springs
- Types of springs
- Design of springs

16
17
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18
الكوابح

أنواع الكوابح-
تصمیم الكوابح-

Brakes
- Types of brakes
- Design of brakes

18

19
20

21

األحمال المتغیرةتصمیم 
أنواع األحمال المتغیرة-
)M-Aمخطط (،إجھاد الكلل-
)Goodman( خط-
)Soderbergخط ( -
معامل تمركز األجھادات-

Dynamic loading design
- Types of dynamic loading
- Endurance limit (A - M ) diagram
- Goodman line
- Soderberg line
- Stress concentration factor

19
20

21

22
البراغي

الشد االبتدائي في البراغي-
Bolts
- Preload of bolts22

23
24

لوالب نقل القدرة
أنواع لوالب نقل القدرة-
تصمیم لوالب نقل القدرة-

Power screw
- Types of power screw
- Design of power screw

23
24

25
أوعیة الضغط

تصمیم أوعیة الضغط-
Pressure vessel
- Design of pressure vessel25

26
27

القوایش
أنواع القوایش-
تصمیم القوایش-

Belts
- Types of belts
- Design of belts

26
27

28
29
30

التروس
تقیمةتصمیم التروس المس-
تصمیم التروس المائلة-
تصمیم التروس المائلة-

Gears
- Design of spur gears
- Design of helical gears
- Design of helical gears

28
29
30
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Subject Number: ME\ 453
Subject : Internal Combustion Engine
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

453ھمك /رمز الموضوع:
داخلياحتراق كائنمالموضوع:
5الوحدات:

2الساعات األسبوعیة :نظري :
1عملي :
1مناقشة :

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Introduction

- Introduction to internal combustion
engine

(مقدمة)مدخل
خليحتراق الدامدخل الى محركات اال- 1

2
Heat Engines Classification

- Internal combustion engine
classifications on bases of :

Design
Valve location
Method of ignition

تصنیف المحركات الحراریة.
تصنیف محركات االحتراق الداخلي على -

اساس:
التصمیم

اماتموقع الصم
طریقة االشتعال

2

3
I.C.E. Terminology

- TDC & BDC
- Stroke & swept volume
- Compression ratio

مصطلحات محركات االحتراق الداخلي
ن م ع & ن م س-
الشوط و حجم االكتساح-
نسبة االنضغاط-

3

4
Air Standard Cycles

- General review
رات الھواء القیاسیةدو
نظرة عامة- 4

5 - Comparison between Otto, Diesel
and dual cycles

نائیةثارنة بین دورات اوتو ، دیزل و المق- 5

6
Ideal Engines

- Intake process
- Exhaust process

المحركات المثالیة
اجراء الدخول-
اجراء العادم-

6

7
Fuel

- Sources of fuel
- Types
- Properties

الوقود
مصادر الوقود-
انواع الوقود-
میزات الوقود-

7

8
Combustion

- Basic chemistry
- Stoichiometry

االحتراق
الكیمیاء االساسیة-
نسبة الخلط-

8

9 - Exhaust gas analysis
- Dissociation

تحلیل غازات العادم-
التفكك-

9

10 - Calorific value of fuel
- Internal energy, enthalpy of combustion
and enthalpy of formation

القیمة الحراریة للوقود-
الطاقة الداخلیة ، انثالبي االحتراق و انثالبي -

التكون

10

11 - Combustion in gasoline engines
- Octane number

االحتراق في محركات البنزین-
رقم االوكتان-

11

12 - Combustion in Diesel engines
- Cetane number

االحتراق في محركات الدیزیل-
رقم السیتان-

12
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13
Fuel-Air Cycles

- Effect of working medium
constituents

- Specific heat variation effect

الھواء- الوقوددورات 
تاثیر مكونات مادة العمل-
تاثیر تغیر الحرارة النوعیة-

13

14 - Dissociation effect تاثیر التفكك- 14

15
Actual Cycles

- Effect of ignition
- Effect of inlet and exhaust valve
closing
- Effect of fuel-air ratio

الدورات الحقیقیة
تاثیر االشتعال-
ثیر انغالق صمام الدخول و العادمتا-
الھواء-تاثیر نسبة الوقود-

15

16
Valve Timing

- Valve timing
توقیت الصمام

توقیت الصمام- 16

17
Spark Timing

- Spark timing
- Firing order

توقیت القدح
توقیت القدح-
ترتیب االشتعال-

17

18
Engine Test & Performance

- Fuel measurement
- Air consumption measurements
- Volumetric efficiency

اداء و فحص المحرك
اس استھالك الوقودقی-
قیاس استھالك الھواء-
الكفاءة الحجمیة-

18

19
Power Measurement
- Methods of measuring of indicated
power

قیاس القدرة
طرق قیاس القدرة البیانیة- 19

20 - Methods of measuring of brake
power
- Methods of measuring of friction
power

طرق قیاس القدرة االلمكبحیة-

طرق قیاس القدرة االحتكاكیة-

20

21
Engine Heat Balance

- Heat balance
- Heat losses

ة للمحركیالموازنة الحرار
الموازنة الحراریة-
الخسائر الحراریة-

21

22
Fuel Metering

- Petrol (gasoline) engines
تنظیم الوقود

محركات البنزین- 22
23 - Diesel engines. محركات الدیزل- 23

24
Super Charging
- Types
- Use

الشاحن القسري
االنواع-
االستخدام-

24

25
Turbo-Charging

- Types
- Use

الشاحن التوربیني
االنواع-
االستخدام-

25

26
Two-Stroke Engines

- Two-Stroke Engines cycles
المحركات ثنائیة الشوط

كات ثنائیة الشوطدورات المحر- 26

27

Port Timing & Scavenging of Two-
stroke Engines

- Ports
- Scavenging

توقیتات الفتحات و الكسح في المحركات ثنائیة 
الشوط

الفتحات-
الكسح-

27
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28
Emissions & Air Pollution

- Poisoning gases
- Acidic gases
- Particulate matters

االنبعاثات و تلوث الھواء
الغازات السامة-
الغازات الحامضیة-
المواد الدقائقیة-

28

29 - Measurements القیاسات- 29
30 - Control

- International regulates
السیطرة-
االنظمة العالمیة-

30



المیكانیك العامفرع قسم ھندسة المكائن والمعدات / 
Department of Machines and Equipment Engineering\General Mechanical Engineering

Thirdثالثمرحلة الصف ال year stage

رمز الموضوع
No.

الموضوع
Subjects

الساعات الدراسیة
Studying Hoursعدد الوحدات

Units
المالحظات
notice نظري

Theoretical
عملي

Experimental
مناقشة

Tutorial

123 ھمك /
عددیةة و تحلیالت ھندسی

Engineering & Numerical
Analysis

21-5

243 نظریة المكائنھمك / 
Theory of Machines2115

343 ھمك / 
I الھندسة المیكانیكیةتصمیم

Mechanical Engineering
Design I

2115

453 مكائن احتراق داخليھمك / 
Internal Combustion Engine2115

543 انتقال حرارةھمك / 
Heat Transfer2115

653 IIھمك /  میكانیك الموائع
Fluid Mechanics II2115

753 ھندسة إنتاج ھمك / 
Production Engineering2--4

الحاسبةبالتصمیم المعززھمك / 823
Computer Added Design11-3

ھندسة صناعیةھمك / 913
Industrial Engineering2--4

177541المجموع
Total Units=41عدد الوحداتTotal Hours=29عدد الساعاتTotal Subjects=9عدد المواد
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653رقم الموضوع: ھمك/ 
IIمیكانیك الموائع الموضوع: 
5الوحدات :

2الساعات اإلسبوعیة: نظري:
1مناقشة:
1عملي:

Subject No.: ME\653
Subject: Fluid Mechanics II
Units:5
Weekly Hours: Theoretical:2

Tutorial:1
Practical:1

ContentsWeekالمحتویاتاالسبوع

1
ستوك–معادالت نافیر 

مقدمة-
االشتقاق-

Navier-Stokes equations
- Introduction
- Derivation

1

وازیتینالجریان الطباقي بین صفیحتین مت-2
جریان كوتا-

- Laminar flow between parallel
plates
- Couette flow

2

-التزییت الھیدرودینامیكي-3 Hydrodynamic lubrication3
المحمل االنزالقي-4

المحمل ذو أطواق-
- Sliding bearing
- Collar bearing

4

بین اسطوانتین متمركزتین الجریان الطباقي -5
دوارتین

- Laminar flow between coaxial
rotating cylinders

5

6
نظریة الطبقة المتاخمة

مقدمة-
سمك اإلزاحة ، سمك الزخم ، سمك الطاقة-

Boundary layer theory
- Introduction
- Displacement, Momentum, and
Energy thicknesses.

6

-معادلة الزخم للطبقة المتاخمة-7 Momentum equation for the
boundary layer.

7

-الطبقة المتاخمة الطباقیة-8 Laminar boundary layer8
الطبقة المتاخمة االضطرابیة-9

التحول من الجریان الطباقي إلى االضطرابي-
- Turbulent boundary layer
- Transition from laminar to
turbulent flow

9

تأثیر انحدار الضغط-10
االنفصال و الكبح الناشئ عن الضغط-

- Effect of pressure gradient
- Separation and pressure drag

10

11
المكائن الھیدرولیكیة

مقدمة عامة-
التصنیف-

Hydraulic machines
- General introduction
- Classification

11

12
المضخة الطاردة المركزیة

معادلة عزم الزخم -
ةمثلثات السرع-
الكفاءات-

Centrifugal pump
- The moment of momentum
equation
- Velocity diagrams
- Efficiencies

12

الدفاعاتأنواع -13
منحنیات األداء-

- Types of impellers
- Performance curves

13

نقطة االشتغال-14
ربط المضخات (توالي / توازي)-

- Operating point
- Pump connection
(series / parallel)

14

15
المضخات متعددة المراحل

نظرة عامة-
ات متعددة المراحلأنواع المضخ-

Multistage pumps
- General view
- Types of  multistage pumps

15

16
اختیار المضخات

خرائط اختیار المضخات-
خرائط األداء-

Pump selection
- Pump selection charts
- Performance charts

16
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17
التوربینات المائیة

التوربین الدفعي (توربین بلتون)-
Water turbines
- Impulse turbine (Pelton turbine)17

-توربین رد الفعل (توربین فرانسس)-18 Reaction turbine (Francis turbine)18
-توربین رد الفعل المحوري (توربین كابالن)-19 Axial flow reaction turbine (Kaplan

turbine)
19

20
المكائن الھیدرولیكیة

السرعة النوعیة-
التحلیل البعدي و قوانین التشابھ للمكائن -

الھیدرولیكیة

Hydraulic machines
- Specific speed
- Dimensional analysis and
similarity laws for hydraulic
machines

20

21
مكائن الھیدرولیكیةالتكھف في ال

التكھف في المضخات-
التكھف في التوربینات المائیة-

Cavitation in hydraulic machines
- Cavitation in pumps
- Cavitation in water turbines

21

22
الجریان ثنائي الطور

مقدمة-
أنماط الجریان-

Two-phase flow
- Introduction
- Flow patterns

22

23
الجریان ثنائي الطور (غاز + سائل)

نموذج الجریان المتجانس-
Two-phase flow(gas + liquid)
- Homogeneous flow model23

-نموذج الجریان المنفصل-24 Separated flow model24
-تطبیقات-25 Applications25

26
جریان الجھدي( المائع المثالي)نظریة ال

مقدمة-
معادلة االستمراریة-
معادلة الدوامات-

Potential flow theory (Ideal fluid)
- Introduction
- Continuity equation
- Vorticity equation

26

27
مفاھیم أساسیة في الجریان الجھدي

دالة االنسیاب-
ھددالة الج-
الدوران-

Basic concepts in potential flow
- Stream function
- Potential function
- Circulation

27

28
أنماط الجریان األساسیة

الجریان المنتظم-
المنبع ، الغور-
القطب المزدوج-
الدوامة الحرة-

Basic flow patterns
- Uniform flow
- Source , Sink
- Doublet
- Free vortex

28

29
جمع أنماط الجریان

جریان حول نصف الجسم-
رانكنيجریان حول بیضاو-

Combination of basic flows
- Flow past a half body
- Flow past a Rankine oval

29

جریان حول اسطوانة-30
ة مع دورانجریان حول اسطوان-

- Flow past a cylinder
- Flow past a cylinder with
circulation

30
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243رمز الموضوع: ھمك/
نظریة المكائنالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\243
Subject: Theory of Machines
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
اآللیات

اآللة-
نظریة اآلالت-
الھیكل-
وصالت الربط-
حركة اتصال وصلتین-
السلسلة الحركیة-

Mechanisms
- Machine
- Theory of machines
- Structure
- Links
- Kinematics pair
- Kinematics chain

1

2

3

مخطط السرع لآللیات
مخطط السرع-
ن یتحركان یالنسبیة بین جسمسرعةال-

ستقیمبخط م
لةالوصىلنقطة علالنسبیة سرعةال-
السرعة النسبیة للوصالت المختلفة-

ة ذات أربعة توصیالتاإللی-
)صفیحة رباعیة،صفیحة ثالثیةمع(

السرعة النسبیة لوصالت ذراع المكبس-
السرعة في مفاصل الوصالت-

Velocity of Mechanisms
- Velocity diagram.
- Relative velocity of two bodies
moving in straight line

- Relative velocity of point on link
- Relative velocity of Four Bar
mechanism with binary links

- Relative velocity of Four-Bar
with binary and ternary links.

- Relative velocity of slider crank
mechanism.

- Rubbing velocity of a pin joint

2

3

4
5

6

التعجیل في اآللیات
مخططات التعجیل-
التعجیل المماسي -
التعجیل المركزي-
تعجیل كوریولس-

Acceleration in mechanisms
- Acceleration diagrams
- Tangential component
- Radial component
- Coriolis component

4
5

6

7

8

الترس المستقیم
الخطوةةائردرقط-
الشرط الالزم لنقل نسبة سرع ثابتة-
سرعة االنزالق-
مسار التماس-

سماقوس الت-
التداخل-
جریدة مسننة وترس-

Spur Gear
- Pitch circle diameter
- Condition for transmission of

constant velocity ratio
- Velocity of sliding
- Path of contact
- Arc of contact
- Interference
- Rack and pinion

7

8

9

10
11
12

المسلسالت الترسیة
المسلسالت البسیطة-
المسلسالت المعقدة-
المسلسالت الكواكبیة البسیطة-
المسلسالت الكواكبیة المركبة-
لترسیةلمسلسالت اعزوم الدوران على ا-

Gear Trains
- Simple gear trains
- Compound gear trains
- Simple epicyclic gear trains
- Compound epicyclic gear trains
- Torques on gear trains

9

10
11
12
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13

14

(القوایش)السیور االحتكاكیة
نقل الحركة بالسیور-
ع األحزمة (السیور)أنوا-
نسب السرع في السیور-
انتقال الطاقة-
للسیور العدلة نسبة التوتر-
(V)على شكل سیورنسبة التوتر لل-
سامزاویة الت-
طاردة المركزیةتأثیر القوة ال-
تأثیر قوة الشد االبتدائي-

Friction Belts
- Belt drive
- Types of belts
- Velocity ratio of belt
- Power transmitted
- Ratio of driving tension for flat belt
- Ratio of driving tension for V- belt
- Angle of contact
- The effect of centrifugal tension
- The effect of initial tension

13

14

15

16

17

نة الكتل الدوارةمواز
موازنة الكتل الدوارة في مستو واحد-
موازنة مجموعة كتل في مستو واحد-

الریاضيالحل-
الحل بطریقة رسم المخططات-
موازنة الكتل الدوارة في مستویات مختلفة-

Balancing of rotating masses
- Single mass rotating in same plane
- Several masses rotating in same
plane

- Mathematical solution
- Graphical solution
- Masses rotating in different planes

15

16

17

18
19

موازنة الكتل الترددیة
موازنة الكتل الترددیة-
(عمود اإلدارة والمكبس وعمود المرفق)-

Balancing of reciprocating masses
- Reciprocating masses
- (balancing in piston)

18
19

20

21

منظمات السرعة
منظمات ذات الحمل المباشر-

(منظم بورتر ومنظم برویل)
المنظمات المحملة بالنابض-

(منظم ھارتنل)

Speed governors
- Dead weight governors
(Portor and Proell)

- Spring loaded governors
(Hartnell)

20

21

22

23

الجیروسكوب
التأثیر الجیروسكوبي والعزم الناتج في:-
الطائرة-
الباخرة-
السیارة-
العجلة-

Gyroscope
- The gyroscope effect on:
- airplane
- ship
- automobile
- two wheel vehicle

22

23

24
25

الحذافة
مخطط عزم الدوران-
الطاقة المخزونة في الحذافة-
أبعاد الحذافة-

Flywheel
- Turning moment diagram
- Energy stored in flywheel
- Dimensions of flywheel rim

24
25

26

27

28

الحدبات والتوابع
مستقیمةات ذات جوانب حدب-
منحنیةحدبات ذات جوانب -
حدبات الدائرة-
أنواع التوابع وتقسیماتھ-
تأثیر قوة النابض المربوط بالتابع-
تأثیر العزم-

Cams and Followers
- Straight flank
- Curved flank
- Circular
- Different followers
- Force of spring
- Torque reaction

26

27

28

29
30

قوى القصور الذاتي
طریقة المركز اللحظي-
القوى عند عمود المرفق وعمود اإلدارة-

Inertia Forces
- Instantaneous center method
- Force in crank and connecting rod

29
30
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753رقم الموضوع: ھمك/ 
نتاجھندسة االموضوع: 
4الوحدات :

2الساعات اإلسبوعیة: نظري:
-مناقشة:
-عملي:

Subject No.: ME\753
Subject: Production Engineering
Units:4
Weekly Hours: Theoretical:2

Tutorial:-
Practical: -

ContentsWeekالمحتویاتاالسبوع

1
مقدمة

مدخل إلى ھندسة اإلنتاج    -
ساسیات ھندسة  اإلنتاجا-

Introduction
- Introduction to production

Engineering
- Fundamentals of production

1

2
تخطیط موقع العمل

على تخطیط الموقعالعوامل المؤثرة-
ألطرق المتبعة في تخطیط موقع العمل-
تخطیط موقع العمل بمساعدة  الحاسوب-

Plant layout
- Factors affecting on plant   layout
- Plant layout methods
- Computer aided layout design

techniques.

2

3
نظم اإلنتاج

أنواع نظم اإلنتاج -
عیوب ومزایا نظم االنتاج-

Production planning.
- Types of production system
- Advantages and disadvantages

3

4
خطوط اإلنتاج

انواع خطوط االنتاج-
عیوبھا ومزایاھا-

Production lines
- Types of production lines
- Advantages and disadvantages

4

5
عناصر اإلنتاج

عناصر اإلنتاج المباشرة -
عناصر اإلنتاج غیر المباشرة-
تأثیر عناصر اإلنتاج -

Production parameters
- Direct production parameter
- Indirect production parameter
- Effect of production parameters

5

6
اإلنتاجیة

إنتاجیة العامل -
إنتاجیة المكانة-
إنتاجیة المادة األولیة-

Productivity
- Productivity of worker
- Productivity of machine
- Productivity of raw material

6

7
العوامل المؤثرة على اإلنتاجیة

العاملةاألیدي-
طاقة المكانة اإلنتاجیة-
اختار المادة األولیة-

Factors influencing productivity
- Workers
- Machine capability
- Material selection

7

8
المسالك التكنولوجیة

أنواع المسالك التكنولوجیة-
خطوات إعداد المسلك التكنولوجي -
لمسلك التكنولوجيفوائد ا-

Operation sheet
- Types of operation sheet
- Operation sheet sequence
- Operation sheet advantages

8

9

استخدام المسالك التكنولوجیة في عملیات الخراطة

عملیة خراطة وجھیة-
عملیة خراطة طولیة-
عملیة خراط داخلیة-
راطة مائلةعملیة خ-
فصل المشغولة -
عمل حزوز -

Application of technological processes
and sequence on turning processes
- the process of turning Facial
- longitudinal turning process
- The process of turning an internal
- lathe process italics
- Product cutting
- Grooving

9

10

تفریزاستخدام المسالك التكنولوجیة في عملیات ال

تفریز أفقي -
تفریز عمودي-

Application of technological processes
and sequence on Milling processes
- horizontal milling
- vertical milling

10
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تفریز طرفي-
عمل التروس  -

- milling the parties
- Gear Milling

11

استخدام المسالك التكنولوجیة في عملیات تشكیل 
المعادن

عملیة سحب األسالك -
عملیة البثق عملیة ثني -
عملیة الدرفلة -
عملیة ثني الصفائح -

Application of technological processes
and sequence on metal forming
processes
- Wire drawing process
- Extrusion process
- Rolling process
- plate forming

11

12
تكالیف اإلنتاج

تكالیف المواد األولیة -
تكالیف المكائن-
تكالیف العمال -
تكالیف إضافیة -

Production cost
- Raw material cost
- Machine cost
- Workers cost
- Additional cost

12

13
حساب حجم وقیمة نقطة التعادل

تكالیف اإلنتاج المباشرة-
تكالیف اإلنتاج غیر المباشرة-
طریقة الرسم البیاني -
طریقة المعادلة-

Break Even Pint account
- Direct costs of  production
- Indirect production costs
- Graph method
- Equation method

13

14
عملیات التشغیل الالتقلیدیة

EDM-
ECM-

Non-traditional machining processes
- EDM
- ECM

14

15-PAM
-USM

- PAM
-USM

15

16LBM-
EBM-

-LBM
-EBM

16

17AJM-
WJM-

-AJM
-WJM

17

18
مكائن القطع المبرمجة

السیطرة على حركات القطع-
NC and CNC
- movements controlling18

19
تصنیف مكائن القطع المبرمجة

حركة اداة القطع-
حركة منضدة العمل-

CNC Cutting Machine Classifications
- Tool movement
- Table movement

19

20
طرق اداخال البیانات

برامج ماكنة التفریز-
تتقینبرامج ماكنة-

Input data of CNC machine
- drill mechanic program
- Milling mechanic program

20

اإلنھاء السطحي للمشغوالتقیاس-21
طرق قیاس خشونة األسطح-

- Measurement of the termination of the
surface artifacts
- Methods of measuring the roughness

of surfaces

21

-فحص أسنان اللوالب والمسننات-22 Inspect of teeth screw and gears22

23

معدات المناقلة ومعدات التجمیع اآللیة

مناقلة یدویة-
مناقلة إلیة-
قلة مبرمجةمنا-

Handling equipments and automatic
assembly equipments
- Manual handling
- Automatic handling
- Computer aided handling

23

24
المعولیة 

معولیة المنتجات -
طرق قیاس المعولیة للمنتجات-

Reliability
- the reliability of products
- methods of measuring the reliability

of the products

24
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25
دراسة  الوقت

حساب وقت العمال-
حساب وقت الماكنة-

Time study
- calculation of time workers
- calculation of the time machine

25

26
دراسة وتحلیل الحركة

تحدید الحركات الرئسیة للعامل-
Motion study
- Determine the movements of26

27
موقعتصمیم

تصمیم مكان عمل العامل مع الماكینة-
Place design
- planning and design of the place of

working with the machine
27

28
أجھزة القیاس

محددات القیاس -
قیاس االقطار الداخلیة-
المشغولةقیاس استواء-

Measurements Device
- Gauges limit Device
- Inner diameter measuring
- measurement of straightness,

28

قیاس التقوس-29
قیاس التعامد-
قیاس التناظر-

- measurement of curvature
- measuring Altaamd
- the measurement of symmetry

29

30
عرض

مراجعة عامة لكافة المواضیع التي تم التطرق -
لھا

preview
- General review of all topics that have

been addressed
30
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913رمز الموضوع: ھمك/
الموضوع: ھندسة صناعیة

4الوحدات: 
2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
-عملي: 
-مناقشة: 

Subject Number: ME\913
Subject: Industrial Engineering
Units: 4
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental:  -
Tutorial :  -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مراجعة عامة

تكوین جدول توزیع تكراري -
المضلع تمثیل البیانات في مدرج تكراري و-

و منحنى المتجمع الصاعد والنازلالتكراري
المركزیة و مقاییس التشتتمقاییس النزعة-

Preview
- Construction the frequency distribution
- Representation the data in Histogram ,

Frequency polygon and ogive
- Measures of location and measures of
variation

1

2
(.p.d.f )دالة الكثافة اإلحتمالیة 

االت الحوادث البسیطة والثنائیةمإحت-
ت للتوافیق لثالثة حوادث فأكثرإحتماال-
التبادیل والتوافیق -
)P.d.f(دالة الكثافة اإلحتمالیة-

Probability density function
- Probabilities of simple or two events
- Probabilities for combinations of
three or more events

- Permutations and combinations
- The probability density function( p.d.f.)

2

3
4

دوال التوزیعات
توزیع ثنائي الحدین و توزیع بواسون-
توزیع مربع كاي والتوزیع ،توزیع كاما -

الطبیعي

The distribution functions
- The binomial and poisson distributions
- The gamma , chi-square and normal
distributions

3
4

5

6

إختبار الفرضیات اإلحصائیة
طبیعة الفرضیات اإلحصائیة وأنواع الخطأ -

وإختبارات المتوسط للتوزیع الطبیعي

إختبارات حول الوسط الحسابي للتوزیع -
معلومغیر 2σندما تباین المجتمع الطبیعي ع

للتوزیع إختبارات حول الوسط الحسابي-
غیر الطبیعي

إختبارات حول الفرق بین نسبتین -
وإختبارات حول الفرق بین متوسطین

Tests of statistical hypotheses
- The nature of a statistical hypothesis,

two types of errors and tests about the
mean of a normal distribution

- Tests about the mean of a normal
population when σ2 unknown

- Tests about the mean of abnormal
population

- Tests about the difference of two
proportions ; and tests about the
difference of two means

5

6

7

8

9

اإلرتباط و اإلنحدار
للعینة وحساب اإلرتباط  معامل اإلرتباط-

البسیط 
المجتمعإختبار فرضیة حول معامل إرتباط -

وإختبار فرضیة حول معلمات اإلنحدار الخطي-
اإلنحدار الخطي البسیط

اإلنحدار الخطي المتعدد-

Correlation and regression
- The sample correlation coefficients ;
computation of simple correlation

- Testing hypotheses about the
population correlation coefficient

- Linear regression and testing
hypotheses about the parameters
in a simple linear regression

- Multiple linear regression

7

8

9

10

11

ANOVAتحلیل التباین 
تحلیل التباین بإتجاه واحد بحجم عینات -

مختلفة
تحلیل التباین بإتجاھین-

Analysis of variance (ANOVA)
- One- way analysis of variance with
different sample sizes

- Two- way analysis of variance

10

11
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12

13

14

البرمجة الخطیة
تعریف البرمجة الخطیة-
العامة ، القانونیة والقیاسیة )صیغھا ( -
الخطیةصیاغة النموذج الریاضي للبرمجة-

اضي بإستخدام طریقة الرسم حل النموذج الری-
والطریقة المبسطة

Mحل النموذج الریاضي بإستخدام إسلوب-
وطریقة المرحلتین

Linear programming (L.P.)
- Definition of the L.P.
- Forms of L.P. (general , canonical and
standard )

- Formulation of the mathematical
model of the L.P.

- Solving the mathematical model using
a graphical and simplex methods

- Solving the mathematical model using
M-technique and two- phase method

12

13

14

15

16

نماذج النقل والتخصیص
دام طریقة الركن   حل اإلبتدائي بإستخإیجاد ال-

وطریقة ، طریقة األقل كلفة الشمالي الغربي
وطریقة تقریب روسیل  VAMتقریب فوجل 

RAM

سار إیجاد الحل األمثل بإستخدام طریقة الم-
المتعرج أو طریقة المضاعفات

حل نماذج التخصیص في حالة التعظیم -
والتصغیر

Transportation and Assignment models
- Finding the starting solution using
northwest corner method, Least cost
method , Vogell's approximation
method (VAM) and Russel's
approximation method (RAM)

- Finding the optimal solution using
stepping stone and multipliers methods

- Solving the assignment models in
maximized or minimized

15

16

17

18

المخططات الشبكیة
رسم المخطط الشبكي وإیجاد المسار الحرج -

CP.تقییم ومراجعة البرامج وأسلوبPERT

رة الطبیعیة لتنفیذ المشروع بأقل تعجیل الفت-
الكلف

Network planning
- Graph the network and find the critical
path (CP) ; and the program evaluation
and review technique (PERT)

- Crashing the normal duration to
execute the project with least costs

17

18

19

20

نماذج التتابع
واحدة من المھام على ماكنةnإنجاز -

(Lpt , Spt ) و إنجازn من المھام على
ماكنتین

منnمن المكائن و mمن المھام على nإنجاز-
العشوائیةالمھام على ماكنتین ذات المسالك

Sequencing models
- Processing n jobs through one machine
( shortest and largest processing time
Spt and Lpt ); processing n jobs
through two machines

- Processing n jobs through m machines ;
processing n jobs through two machines
with randomly technical routes

19

20

21
نماذج اإلستبدال والصیانة

ار  لتحدید إستخدام متوسط مجموع الكلفة كمعی-
فترة إستبدال المكائن

دات المكائنإلستبدال الفردي لوحكلفة ا-
متوسط كلفة اإلستبدال الجماعي لكل فترة -

كمعیار لتحدید اإلستبدال األمثل ( فردي أم 
جماعي ) 

نموذج الصیانة-

Replacement and maintenance models
- Using the average total cost as a

criterion to determine the period of
replacement the machines

- Cost of individual replacement for
items of machines

- Average cost group replacement per
period as a criterion to determine the
optimal replacement (individual or
grouped )

- Maintenance model

21
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22

23

نماذج الخزین
نموذج الخزین العام -
نماذج الكمیة اإلقتصادیة للطلبیة الثابتة-

EOQ ،EOQمع توقف األسعار
متعددة الفقرات بمحدودیة الخزنEOQو

اإلحتماليEOQنموذج -
نماذج فقرة واحدة ونموذج عدة فقرات-

Inventory models
- General inventory model
- Static economic order quality
(EOQ) models ; EOQ with price break ;
and multi - item EOQ with storage
limitation

- Probabilistic EOQ model
- Single - period models ; and multi
period model

22

23

24
یزواأل
9000األیزو وTQMإدارة الجودة الشاملة -

ISO
- Total quality management (TQM) ;
and ISO:9000

24

25

26

27

السیطرة النوعیة
قبول المعاینة ، -
للمعاینة المفردة والثنائیة OCحساب منحنى -

والمعاینة المتتابعة

، Xطرة ( خرائط المتوسط خرائط السی-
نسب ، σو اإلنحراف المعیاري Rالمدى 

)Pالمعیب 
مستوى الجودة-
مخططات المعاینة -

المتعددة )فردة ، الثنائیة و ( الم

Quality control
- Acceptance sampling
- Calculation the OC-curve for single
sampling schemes ; rectifying schemes;
double sampling schemes ; and
sequential sampling

- Process control and control charts
( X -chart , R-charts ,σ-charts and
P-charts)

- Quality level
- Sampling plans
( single , double and multiple )

25

26

27

28

29

30

المعولیة
المعولیة-
دوال العطل-
MTTFمتوسط زمن العطل -
التباین-
دالة نسبة المخاطرة-
الدالة الشرطیة للمعولیة-
دالة المعولیة الخاضعة للتوزیعین األسي -

و ویبل
ربوطة على التوالي معولیة المنظومة الم-

أو التوازي
التوازي –منظومة الربط المشترك التوالي -

و المستوى العالي والواطئ للفائض

Reliability
- Reliability
- Failure functions
- Mean time to failure MTTF
- Variance
- Hazard rate function
- Conditional reliability
- Exponential and Weibull reliability
functions

- Reliability of system with serial and
parallel configuration

- Combined series – parallel system and
high –level and low – level redundancy

28

29

30
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123رمز الموضوع: ھمك/
الموضوع: تحلیالت ھندسیة و عددیة

5الوحدات: 
2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
-مناقشة: 

Subject Number: ME\123
Subject: Engineering and Numerical
Analysis
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
تحویالت البالس

مقدمة -
تعریف تحویالت البالس-

Laplace Transformations (L.T)
- Introduction
- Definition of  L.T

1

2

تحویالت البالس العكسیة

مقدمة -
البالستعریف معكوس تحویالت-

Inverse Laplace Transformations
(I.L.T.)
- Introduction
- Definition of  I.L.T

2

3

باستخدام تحویالت حل المعادالت التفاضلیة
البالس

طریقة الحل-
أمثلة-

Solution of differential equations using
L.T
- Method of solution
- Examples

3

4
تطبیقات

حل المسائل لاستخدام تحویالت البالس-
العملیة

Applications
- Using L.T. for solving practical
problems

4

5

حل المعادالت التفاضلیة ذات الدرجة الثانیة 
القوىةة متسلسلبطریق

مقدمة -
الشاذةاالعتیادیة والنقطة الحل قرب النقطة -

Solution of 2nd order D.E. using power
series method
- Introduction
- Solution near the ordinary point and
singular point

5

6

معادلة بزل + معادلة لیجندرا

مقدمة -
تطبیقات الحل-

Bessel's equation + Legendre's
equation
- Introduction
- Application of solution

6

7
حل المعادالت التفاضلیة الجزئیة

تعریفھا -
طرق حل المعادالت التفاضلیة الجزئیة-

Solution of partial D.E
- Definition
- Methods of solution of P.D.E.

7

8
استخدام طریقة فصل المتغیرات

تعریف طریقة فصل المتغیرات -
أمثلة-

Using of separation method
- Definition of separation method
- Examples

8

9
تطبیقات على انتقال الحرارة

ل الحرارة ببعد واحد حل معادلة انتقا-
رةالمستقوللحالة غیر

Applications of heat transfer
- Solution of unsteady one dimensional
heat equation

9

10

11

المصفوفات
تعاریفومقدمة -
مصفوفات خاصة-
خواص المصفوفات-
فئة المصفوفة-
متجھات-
تحویل خطي-

Matrices
- Introduction and definitions
- Special matrices
-Properties of matrices, Adj A, A-1

- Rank of a matrix
- Vectors
- Linear transformation

10

11
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12
تحویل متعامد-
قیم ایكن-
تجھات ایكنم-

- Orthogonal transformation
- Eigen values
- Eigen vectors

12

13
المعادالت الالخطیةحل 
مقدمة -
تطبیقات على المعادلة الالخطیة-

Solution of non- linear equations
- Introduction
- Application of non- linear equations

13

14

طریقة التكرار البسیط +
طریقة االنشطار

مقدمة-
وصف الطرق-
أمثلة-

Simple iteration method +
Bisection method
- Introduction
- Description of methods
- Examples

14

15
رافسن–طریقة نیوتن 

االشتقاق-
تطبیقات -

إیجاد الجذر ألتربیعي 
إیجاد الجذر ألي رقم
إیجاد مقلوب أي عدد

Newton –Raphson method
- Derivation
- Applications

Square Roots
Roots of an arbitrary order
Reciprocal of any number

15

16

حل المعادالت اآلنیة الخطیة

المعادالتتعریف-
الحلطرق -

Solution of simultaneously linear
equations
- Definition of equations
- Methods of solution

16

17
الطرق المباشرة

الحل باستخدام المعكوس -
الحل باستخدام طریقة الحذف الكاوس-
جوردن  -الحل باستخدام كاوس-

Direct methods
- Matrix inversion
- Gauss- Elimination
- Gauss -Jordan Elimination

17

18
اشرةالطرق غیر المب

طریقة جاكوب -
سیدل  –طریقة كاوس -

Indirect methods
- Jacob's method
- Gauss- Seidle method

18

19
تطبیقات

أمثلة -
مسائل-

Applications
- Examples
- problems

19

20
تطابق المنحنیات

االنحدار الخطي -
تطبیقات االنحدار الخطي-
االنحدار الخطيإلى خطيالالاالنحدار تحویل -

Curve fitting
- linear Regression
- Applications of linear regression
- Transformation of nonlinear regression

to linear regression

20

21
االستكمال العددي

مقدمة -
االستكمال الخطي -
ال ألتربیعياالستكم-

Numerical interpolation
- Introduction
- Linear interpolation
- Quadratic interpolation

21

22

المحددة +  صیغ االشتقاق تطریقة الفرو قا
األمامیة والخلفیة والمركزیة

المحددةتطریقة الفرو قامدخل إلى -
المتساویةاشتقاق الصیغ الثالثة للمسافات-

Finite differences method + Forward
and Backward and center expressions
- Introduction to finite differences
method

- Derivation of formulas with equal step
size

22

23
الكرانج-صیغة نیوتن

یانات ذات  لحل البةالصیغتطبیق-
متساویةالغیر المسافات المتساویة و

Newton and Lagrange forms
- Using this method for equal

segment and unequal segments
23
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24
التفاضل العددي

األولى ةقالمشت-
قة الثانیةالمشت-

Numerical differentiation
- First derivative
- Second derivative

24

25
التكامل العددي

طریقة شبھ المنحرف -
)1/3ون (طریقة  سمبس-
)3/8ون(طریقة  سمبس-

Numerical  Integration
- trapezoidal rule
- Simpson Rule (1/3)
- Simpson Rule(3/8)

25

26
التكامل العددي ثنائي البعد

العدديالتكاملتطبیقات -
أمثلة-

Two dimensions integration
- Applications
- Examples

26

27

28

حل المعادالت التفاضلیة االعتیادیة

طریقة متسلسلة تایلر-
طریقة أویلر البسیطة-
طریقة أویلر المعدلة-
كوتا-طریقة رانج -

Solution of ordinary differential
equations O.D.E.
- Taylor series method
- Simple Euler method
- Modified Euler method
- Runge-kutta method

27

28

29
30

الفروقات المحددة لحل المعادالت التفاضلیةطریقة 

المعادالت التفاضلیة االعتیادیة-
المعادالت التفاضلیة الجزئیة-

لناقصمعادلة القطع ا
معادلة القطع المكافئ

معادلة القطع الزائد

Finite differences method  for solution
of differential equations
- Ordinary differential equations
- Partial differential equations

Elliptic equation
Parabolic equation
Hyperbolic equation

29
30
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343رمز الموضوع: ھمك/
Iالھندسة المیكانیكیةتصمیمالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\343
Subject: Mechanical Engineering
Design I
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1

2

األجھادات البسیطة وكیفیة اختیار المعدن
أجھاد الشد , أجھاد القص ، أجھاد التحمیل-

اختیار المعادن المناسبة-

Simple stresses and material selection
- Tensile stress, shear stress,

bearing stress
- Choosing suitable materials

1

2

3
اللحام

تصمیم مناطق اللحام-
Welding
- Design of welding3

4
األجھادات المركبة

نظریات الفشل في األجھادات المركبة-
Combined stresses
- Theories of failures4

5
تطبیقات على األجھادات البسیطة

تطبیق األجھادات البسیطة على البراشیم-
Application of simple stresses
- Application of simple stresses
on rivets

5

6

7

األعمدة
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة-
تصمیم العمود المعرض إلجھاد التواء-
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة -

والتواء
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة -

والتواء وقوة محوریة

Shafts
- Shaft subjected to bending
- Shaft subjected to torsion
- Shaft subjected to bending and
torsion

- Shaft subjected to bending and
torsion with axial load

6

7

8
القوى المؤثرة على التروس

القوى المؤثرة على الترس المستقیم-
القوى المؤثرة على الترس المائل-
القوى المؤثرة على الترس المخروطي-

Forces on gears
- Forces on spur gear
- Forces on helical gear
- Forces on bevel gear

8

9
القارنات

أنواع القارنات-
تصمیم القارنة-

Couplings
- Type of couplings
- Design of flange coupling

9

10
الخوابیر

أنواع الخوابیر-
تصمیم الخوابیر-

Keys
- Types of keys
- Design of keys

10

11

12
13

الركائز
)المتدحرجة واألنزالقیة(أنواع الركائز -

أنواع الركائز المتدحرجة-
تصمیم الركائز المتدحرجة-

Bearings
- Types of bearings (Rolling and
Sliding)

- Types of Rolling bearings
- Design of Rolling bearings and

11

12
13

14
15

القوابض
أنواع القوابض-
تصمیم القابض المستوي-
بض المخروطياتصمیم الق-

Clutches
- Types of clutches
- Design of flat clutch
- Design of cone clutch

14
15

16
17

النوابض
أنواع النوابض-
بضتصمیم النوا-

Springs
- Types of springs
- Design of springs

16
17
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18
الكوابح

أنواع الكوابح-
تصمیم الكوابح-

Brakes
- Types of brakes
- Design of brakes

18

19
20

21

األحمال المتغیرةتصمیم 
أنواع األحمال المتغیرة-
)M-Aمخطط (،إجھاد الكلل-
)Goodman( خط-
)Soderbergخط ( -
معامل تمركز األجھادات-

Dynamic loading design
- Types of dynamic loading
- Endurance limit (A - M ) diagram
- Goodman line
- Soderberg line
- Stress concentration factor

19
20

21

22
البراغي

الشد االبتدائي في البراغي-
Bolts
- Preload of bolts22

23
24

لوالب نقل القدرة
أنواع لوالب نقل القدرة-
تصمیم لوالب نقل القدرة-

Power screw
- Types of power screw
- Design of power screw

23
24

25
أوعیة الضغط

تصمیم أوعیة الضغط-
Pressure vessel
- Design of pressure vessel25

26
27

القوایش
أنواع القوایش-
تصمیم القوایش-

Belts
- Types of belts
- Design of belts

26
27

28
29
30

التروس
تقیمةتصمیم التروس المس-
تصمیم التروس المائلة-
تصمیم التروس المائلة-

Gears
- Design of spur gears
- Design of helical gears
- Design of helical gears

28
29
30
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Subject Number: ME\463
Subject : Equipment Technology I
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:-

463ھمك /رمز الموضوع:
Iتكنولوجیا معدات الموضوع:

5حدات:الو
2:نظريالساعات األسبوعیة :

1عملي :
-مناقشة :

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Classification of   I.C.E

- Basic terminology of I.C.E
اق الداخليمكائن االحترتصنیف 

مفاھیم األساسیة لمكائن األحتراق الداخليال- 1

2
Basic terminology of I.C.E

- Four strokes S.I.E
لمفاھیم األساسیة لمكائن األحتراق الداخليا

عال بالقدح ذات األشواط األربعةكائن األشم- 2

3
Four strokes C.I.E

- Two strokes engines
مكائن األشتعال باالنضغاط ذات األشواط األربعة

مكائن األحتراق ذات الشوطین- 3

4

Performance parameters and
characteristics
- Engine power
- Engine efficiencies

مالت األداء والخواصعام

طاقة الماكنة-
كفاءات الماكنة-

4

5 Engine parameters معامالت الماكنة 5
6 Applications تطبیقات 6

7
Work of engines

- Mean effective pressure
شغل الماكنة

متوسط الضغط المؤثر- 7

8
Torque of engine

- Applications
عزم الماكنة

تطبیقات- 8

9
Air fuel Ratio

- Specific fuel consumption
الھواء الى الوقودنسبة

صرفیات الوقود- 9

10
Heat Balance

- applications
لتوازن الحراريا

تطبیقات- 10
11 Air standard cycle دورة الھواء القیاسیة 11
12 Applications تطبیقات 12
13 Diesel cycle دیزلالدورة  13

14
Other cycles

- Applications
الدورات األخرى

تطبیقات- 14
15 Thermo chemistry and fuel الكیمیاء الحراریة والوقود 15
16 Engine exhaust analysis عادم الماكنةتحلیل  16
17 Applications تطبیقات  17

18
Alternative fuel

- Liquid fuel
الوقود البدیل

الوقود السائل- 18
19 - Gaseous fuel

- Other possible fuel
الوقود الغازي-
انواع اخرى -

19

20
Emissions and air pollution

- Hydrocarbons
- Incomplete combustion

االنبعاث وتلوث الھواء
الھایدروكاربونات-
األحتراق غیر التام-

20

21 - Carbon monoxide
- Other emissions

اول اوكسید الكاربون-
األنبعاثات األخرى-

21

22 Heating and Humidification systems منظومة التدفئة والترطیب 22
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23 Heating control system منظومة السیطرة على التدفئة 23

24
Burners and furnaces

- Types of burners
المحارق واألفران

واع المحارقان- 24
25 - Types of furnaces

- Principles and operation
انواع األفران-
المبدئ والعمل-

25

26 Boilers المرجل 26
27 Heat pump systems منظومات المضخة الحراریة 27
28 Heat pump operation and cycle دورة وعمل المضخة الحراریة 28

29 Heat pump and complete air
conditioning systems

المضخة الحراریة ومنظومات التكییف المتكاملة  29

30 Applications تطبیقات 30
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Subject Number: ME\ 763
Subject : Air Conditioning and
Refrigeration
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

763ھمك /رمز الموضوع:
تجمیدتكییف والموضوع:

5الوحدات:
2نظري :الساعات األسبوعیة :

1عملي :
1مناقشة :

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Review of basic principle

- To review all thermodynamic and fluid
flow relations corresponding to the air
conditioning subject.

مراجعة للمبادئ االساسیة
مراجعھ عامھ للعالقات الثرمودینامیكیھ -

والجریانیھ ذات العالقھ بموضوع تكییف الھواء 
والتبرید

1

2

Properties of air and water vapor
mixture

- To outline the mixing processes of gases
especially  dry air and water vapor to
obtain the moist air required in air
conditioning practice

خواص الھواء وبخار الماء

تحدید العالقات الخاصھ بعملیات الخلط وخاصة -
بین الھواء الجاف وبخار الماء التي نحتاجھا في 

تطبیقات تكییف الھواء

2

3
Psychometric Processes

- To learn the construction of the
Psychometric chart and the related
psychometric processes of moist air

االجراءات المصردیة
نتعلم رسم المخطط المصردي وجمیع العملیات -

المصردیھ ذات العالقھ بالھواء الرطب
3

4

Cooling Heating , humidification &
dehumidification, processes
- To perform the processes of cooling ,
heating , humidification  and
dehumidification on the psychometric
chart and calculating the related heat and
mass transfer quantities .

اجراءات التبرید والتدفئة والترطیب وازالة
الرطوبة

والترطیب التدفئةرسم اجراءات التبرید و -
والكتلةةوحساب كمیات الحرارالرطوبةزالة وا

بكل منھا ةالمتعلق

4

5

Practical air conditioning process /
summer

- Studying  the practical summer
psychrometric applications such as
mixing , cooling , dehumidifying using
all outside air ,all return air or any other
combination practice

دورات التكییف العملیة / صیف

كعملیة الصیفیةدراسة  التطبیقات المصردیھ -
خلط الھواء وتبریده وترطیبھ وازالة رطوبتھ 

باستخدام  ھواء خارجي فقط او ھواء راجع فقط 
او  خلیط من كلیھما 

5

6

Practical air conditioning process /
winter

- Similar practice for winter season as in
summer  practice

دورات التكییف العملیة / شتاء

تطبیقات شتویھ  مشابھھ كما ھي الحال في -
تطبیقات فصل الصیف

6

7
Thermal comfort &design conditions

- To specify the related comfort design
conditions  based on ASHRAE standard
with the effective temperature for air
conditioned  spaces

الراحة الحراریة والظروف التصمیمیة
البشریةبالراحةتعلقةمالالعالقات إیضاح-

العالمیةوفق المقاسات التصمیمیةوظروفھا 
الحرارةیة اشري باستخدام فكرة  درجة لجمع

المكیفةفي المباني الفعالة

7
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8
Cooling load calculation /wall &roofs

- To carry out the calculation required for
load estimation starting with wall and
roof resistances and the related CLTD
and CLTD corrections .

حسابات حمل التبرید / للجدران والسقوف
اجراء الحسابات المطلوبھ لتخمین حمل التبرید  -

ابتداءا من حساب  المقاومات الحراریھ  للجدران 
والسقوف وفروقات درجات حرارة حمل التبرید 

وتصحیحاتھا

8

9
Cooling load calculation /windows

- Similar calculation as for walls and roof
with the addition  of solar heat gain and
shading and cooling factors

حسابات حمل التبرید / للنوافذ
اجراء حسابات  حمل التبرید  للشبابیك -

كحسابات الجدران والسقوف  باالضافھ الى 
الكسب الحراري الشمسي ومعامالت التظلیل 

والتبرید

9

10

Cooling load calculation /occupants,
lighting and ventilation

- Estimate the cooling loads for occupants
according to their activities and the  light
and ventilation  loads

حسابات حمل التبرید / لالشخاص واالنارة 

ید اجراء التخمینات الالزمھ لحساب حمل التبر-
لالشخاص حسب فعالیلتھم وحمل االناره  

والتھویھ

10

11
Heating load calculation

- Carry out the heat load calculation as in
summer for the related thermal
resistances and ventilation air
requirement for winter.

حسابات حمل التدفئة 
التدفئھ الشتویھ بشكل مشابھ اجراء حسابات -

لفصل الصیف فیما یخص المقاومات الحراریھ 
للجدران والسقوف  والتھویھ

11

12
Condensation on internal surfaces

- As a winter problem the condensation is
required to be checked and eliminated

التكثیف على السطح الداخلي
ق من حدوث التكثف على الجدران الداخلیھ التحق-

وتعلم  كیفیة ازالتھ
12

13
Application on cooling & heating load

- Solving several practical exercises for
cooling and heating loads  estimation

تطبیقات على حمل التبرید والتدفئة
یقیھ حول حل مجموعھ من التمارین  التطب-

حساب احمال التبرید والتدفئھ 
13

14

Air-conditioning systems/ all air &all
water systems

- Discuss the common types of air
conditioning systems such all air and all
water systems and the practical
convenience  of each type

ھواء كلي وماء كلي منظومات التكییف / 

شرح االنواع الشائعھ من  منظومات التكییف -
الكلیةكمنظومات الھواء الكلیھ ومنظومات الماء 

والتطبیقات المالئمھ لكل منھا 

14

15

Air-conditioning systems/air – water
systems

- Similarly for the combined systems and
its applications

ھواء مختلط-منظومات تكییف الھواء/ ماء

ماء ھواء والتطبیقات المختلطةشرح المنظومات -
المالئمھ علیھا

15

16
Ducting Design : procedure & methods

- Explain the design methods  of ducting
systems especially the equal pressure
drop method for its simplicity

/ طرق التصنیعتصمیم مجاري الھواء
دراسة طرق تصمیم مجاري الھواء والتركیز -

على طریقة ھبوط الضغط المتساوي لسھولتھا
16

17
Equal pressure drop method

- Solving several practical exercises  to
learn  the use of equal pressure drop
method in designing ducting systems

طریقة ھبوط الضغط المتساوي
حل مجموعھ من التمارین لتعلم استخدام طریقة -

ھبوط الضغط المتساوي في تصمیم منظومات 
المختلفةمجاري الھواء 

17

18

Pressure distribution diagram &the use
of ductulater

- Carry out pressure calculation to plot the
pressure distribution along the ducting

مخطط توزیع الضغط

لرسم مخطط توزیع أالزمھاجراء الحسابات -
الضغط على امتداد منظومة مجاري الھواء وتعلم 

18
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system and learning the use of  ductulater
for site applications

استخدام  الداكتلیتر في مواقع العمل

19
Fan ; types & laws

- To study fans , its types and laws for air
conditioning applications

المراوح وانواعھا وقوانینھا
في تطبیقات تكییف المستخدمةدراسة المراوح -

لھا الحاكمةانواعھا والقوانین والھواء 
19

20
Piping Design application

- Explain the importance of piping design
and solve related example to lear such
design as found in air conditioning
practice as in central A/C  stations

تصمیم االنابیب
توضیح اھمیة تعلم تصمیم االنابیب وحل -

بالتطبیقات العالقةمجموعھ من التمارین ذات 
موجوده في تكییف الھواء  كما ھو الحال في ال

المركزیةالمنظومات 

20

21
Pumps ; Types & Selection

- Highlight the types for centrifugal
pumps and their selections according to
head and capacities required

انواعھا وطریقة األختیار/المضخات
مضخات التنابذیھ وكیفیة اختیارھا شرح انواع ال-

وفق السعات والضغوط المطلوبھ
21

22
Refrigerant properties

- Properties of refrigerants such boiling
point, saturated temperature, ,latent heat
,critical point, specific volume, and their
effects on selecting the required
refrigerant

خواص موائع  التجمید
دراسة خواص وسائط التبرید كدرجة حرارة -

الغلیان ودرجة حرارة االشباع والحراره الكامنھ 
والنقطھ الحرجھ والحجم النوعي وتاثیراتھا على 

اختیار وسیط التبرید المطلوب

22

23
Refrigeration machine & Carnot cycle

- Highlight the differences between the
heat engine and the refrigeration
machine according to the first and second
laws of thermodynamics in relation to the
Carnot cycle

الماكنة التجمیدیھ  ودورة كارنوت
والماكنھ الحراریةف بین الماكنھ البیان االخت-

االول انوني دینامیك الحراره جیھ وفق قالتثلی
والثاني وحسب دورة كارنو

23

24
Refrigeration systems

- Study the type of refrigeration systems
such as VCRS , ARS and air cycle
refrigeration system and the application
and limitations of each one

منظومات التجمید
اسة انواع منظومات التجمید كمنظومة در-

انضغاط البخار والمنظومھ االمتصاصیھ 
قات والتحدیدات لكل یوالمنظومھ الھوائیھ والتطب

منھا

24

25
Saturated vapor compression cycle

- Define the VCRC and its P-H Moeller
Chart and diagram and how to find the
related enthalpies from the given
temperatures and pressures

دورة التجمید االنظغاطیة االشباعیة
التعرف على منظومة انضغاط البخار -

التجمیدیھ االشباعیھ ورسمھا على مخطط مولیر  
الیجاد المحتویات الحراریھ عند درجات الحراره  

والضغوط  المعطات

25

26
Actual vapor compression cycle

- Specify the differences between the
actual  and the ideal cycles and the effect
of friction and heat transfer losses on
both of them

دورة التجمید االنضغاطیة الحقیقیة
توضیح الفروقات بین دورة انضغاط البخار -

خار النظریھ وتاثیر الحقیقیھ ودورة انضغاط الب
خسائر  االحتكاك وانتقال الحراره في ذلك

26

27
Absorption refrigeration cycle

- To study the absorption refrigeration
cycle as an energy conservation cycle
that required no compressor or some time
no moving parts in it

د االمتصاصیةدورة التجمی
دراسة دورة التجمید االمتصاصیھ كدوره مفیده -

في ترشید استھالك الطاقھ حیث انھا التحتوي 
على ضاغط میكانیكي او في بعض الحاالت اي 

جزء متحرك

27
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28

Absorption system / mass and heat
balance

- Carry out the mass and energy balances
of the ARC and to check its
thermodynamic balance with solving
examples

منظومة التجمید االمتصاصیھ / موازنة الكتلة 
والحرارة

اجراء الموازنات الكتلیھ والحراریھ الالزمھ  في -
منظومة اتجمید االمتصاصیھ وتحقیق الموازنھ 
الثرمودینامیكیھ بمساعدة حل االمثلھ والتمارین 

بیقیھالتط

28

29
Air – refrigeration cycle

- To explore the importance of air
refrigeration cycle in now day use and its
thermodynamic principles

دورة  تجمید  بالھواء
ایضاح اھمیة منظومة التجمید الھوائیھ في -

استخدامات الوقت الحاضر والتعرف على 
ئ الثرمودینامیكیھ لھاالمباد

29

30
Air – refrigeration cycle / application

- To solve a related examples and
applications for the air refrigeration cycle
specially  as it used in air crafts

تطبیقات على دورة التجمید بالھواء
بیقات على حل مجموعھ من التمارین والتط-

استخدام دورة التجمید الھوائیھ وخاصة تلك 
تالمستخدمھ في الطائرا

30
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رمز الموضوع
No.

الموضوع
Subjects

الساعات الدراسیة
Studying Hoursعدد الوحدات

Units
المالحظات
notice نظري

Theoretical
عملي

Experimental
مناقشة

Tutorial

123ھمك/
تحلیالت ھندسیة وعددیة

Engineering and Numerical
Analysis

21-5

نظریة مكائن243ھمك/
Theory of Machine2115

343ھمك/
I الھندسة المیكانیكیةتصمیم

Mechanical Engineering
Design I

2115

Iتكنولوجیا معدات 463ھمك/
Equipment Technology I21-5

أنتقال حرارة543ھمك/
Heat Transfer2115

IIموائع 663ھمك/
Fluid Mechanics II2115

763ھمك/
تكییف وتجمید

Air-Conditioning and
Refrigeration

2115

التصمیم المعزز بالحاسبة823ھمك/
Computer Added Design11-3

ھندسة صناعیة913ھمك/
Industrial Engineering2--4

178542المجموع
Total Units=42عدد الوحداتTotal Hours=30عدد الساعاتTotal Subjects=9عدد المواد



Air Conditioning and Refrigeration Engineering\ Third year stage ث ثالمرحلة الصف الالتجمید/فرع التكییف و

663رقم الموضوع: ھمك/ 
IIمیكانیك الموائع الموضوع: 
5الوحدات :

2الساعات اإلسبوعیة: نظري:
1مناقشة:
1عملي:

Subject No.: ME\663
Subject: Fluid Mechanics II
Units:5
Weekly Hours: Theoretical:2

Tutorial:1
Practical:1

ContentsWeekالمحتویاتاالسبوع

1
ستوك–معادالت نافیر 

مقدمة-
االشتقاق-

Navier-Stokes equations
- Introduction
- Derivation

1

وازیتینالجریان الطباقي بین صفیحتین مت-2
جریان كوتا-

- Laminar flow between parallel
plates
- Couette flow

2

-التزییت الھیدرودینامیكي-3 Hydrodynamic lubrication3
المحمل االنزالقي-4

المحمل ذو أطواق-
- Sliding bearing
- Collar bearing

4

بین اسطوانتین متمركزتین الجریان الطباقي-5
دوارتین

- Laminar flow between coaxial
rotating cylinders

5

6
نظریة الطبقة المتاخمة

مقدمة-
سمك اإلزاحة ، سمك الزخم ، سمك الطاقة-

Boundary layer theory
- Introduction
- Displacement, Momentum, and
Energy thicknesses.

6

-معادلة الزخم للطبقة المتاخمة-7 Momentum equation for the
boundary layer.

7

-الطبقة المتاخمة الطباقیة-8 Laminar boundary layer8
الطبقة المتاخمة االضطرابیة-9

التحول من الجریان الطباقي إلى االضطرابي-
- Turbulent boundary layer
- Transition from laminar to
turbulent flow

9

تأثیر انحدار الضغط-10
االنفصال و الكبح الناشئ عن الضغط-

- Effect of pressure gradient
- Separation and pressure drag

10

-انفصال الجریان في األنابیب و مجاري الھواء-11 Separation of flow inside pipes
and ducts

11

12
المضخات

مقدمة عامة-
التصنیف-

Pumps
- General introduction
- Classification

12

13
المضخة الطاردة المركزیة

معادلة عزم الزخم -
ةمثلثات السرع-
الكفاءات-

Centrifugal pump
- The moment of momentum
equation
- Velocity diagrams
- Efficiencies

13

أنواع الدفاعات-14
منحنیات األداء-

- Types of impellers
- Performance curves

14

نقطة االشتغال-15
ربط المضخات (توالي / توازي)-

- Operating point
- Pump connection
(series / parallel)

15

16
المضخات متعددة المراحل

نظرة عامة-
أنواع المضخات متعددة المراحل-

Multistage pumps
- General view
- Types of  multistage pumps

16
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17
اختیار المضخات

خرائط اختیار المضخات-
خرائط األداء-

Pump selection
- Pump selection charts
- Performance charts

17

18
المضخات

السرعة النوعیة-
التحلیل البعدي و قوانین التشابھ للمضخات-

Pumps
- Specific speed
- Dimensional analysis and
similarity laws for pumps

18

19
التكھف

التكھف في المضخات-
Cavitation
- Cavitation in pumps19

20
المراوح

مقدمة عامة-
التصنیف-

Fans
- General introduction
- Classification

20

21
أنواع المراوح

المروحة الطاردة المركزیة-
المروحة المحوریة-

Types of fans
- Centrifugal fan
- Axial flow fan

21

22
خصائص المروحة

خصائص (المروحة+المنظومة)-
ربط المراوح (توالي / توازي)-

Fan characteristics
- Fan and system characteristics
- Fan arrangements
(series / parallel)

22

23
الجریان ثنائي الطور

مقدمة-
أنماط الجریان-

Two-phase flow
- Introduction
- Flow patterns

23

24
الجریان ثنائي الطور (غاز + سائل)

نموذج الجریان المتجانس-
Two-phase flow(gas + liquid)
- Homogeneous flow model24

-نموذج الجریان المنفصل-25 Separated flow model25
-تطبیقات-26 Applications26

27
نظریة الجریان الجھدي( المائع المثالي)

مقدمة-
معادلة االستمراریة-
معادلة الدوامات-

Potential flow theory (Ideal fluid)
- Introduction
- Continuity equation
- Vorticity equation

27

28
مفاھیم أساسیة في الجریان الجھدي

دالة االنسیاب-
دالة الجھد-
الدوران-

Basic concepts in potential flow
- Stream function
- Potential function
- Circulation

28

29
أنماط الجریان األساسیة

الجریان المنتظم-
المنبع ، الغور-
القطب المزدوج-

Basic flow patterns
- Uniform flow
- Source , Sink
- Doublet

29

الدوامة الحرة-30
الجریان في زاویة-
الجریان في مجرى منحني-

- Free vortex
- Flow in the vicinity of a corner
- Flow in a bend

30
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243رمز الموضوع: ھمك/
نظریة المكائنالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\243
Subject: Theory of Machines
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
اآللیات

اآللة-
نظریة اآلالت-
الھیكل-
وصالت الربط-
حركة اتصال وصلتین-
السلسلة الحركیة-

Mechanisms
- Machine
- Theory of machines
- Structure
- Links
- Kinematics pair
- Kinematics chain

1

2

3

مخطط السرع لآللیات
مخطط السرع-
ن یتحركان یالنسبیة بین جسمسرعةال-

ستقیمبخط م
لةالوصىلنقطة علالنسبیة سرعةال-
السرعة النسبیة للوصالت المختلفة-

ة ذات أربعة توصیالتاإللی-
)صفیحة رباعیة،صفیحة ثالثیةمع(

السرعة النسبیة لوصالت ذراع المكبس-
السرعة في مفاصل الوصالت-

Velocity of Mechanisms
- Velocity diagram.
- Relative velocity of two bodies
moving in straight line

- Relative velocity of point on link
- Relative velocity of Four Bar
mechanism with binary links

- Relative velocity of Four-Bar
with binary and ternary links.

- Relative velocity of slider crank
mechanism.

- Rubbing velocity of a pin joint

2

3

4
5

6

التعجیل في اآللیات
مخططات التعجیل-
التعجیل المماسي -
التعجیل المركزي-
تعجیل كوریولس-

Acceleration in mechanisms
- Acceleration diagrams
- Tangential component
- Radial component
- Coriolis component

4
5

6

7

8

الترس المستقیم
الخطوةةائردرقط-
الشرط الالزم لنقل نسبة سرع ثابتة-
سرعة االنزالق-
مسار التماس-

سماقوس الت-
التداخل-
جریدة مسننة وترس-

Spur Gear
- Pitch circle diameter
- Condition for transmission of

constant velocity ratio
- Velocity of sliding
- Path of contact
- Arc of contact
- Interference
- Rack and pinion

7

8

9

10
11
12

المسلسالت الترسیة
المسلسالت البسیطة-
المسلسالت المعقدة-
المسلسالت الكواكبیة البسیطة-
المسلسالت الكواكبیة المركبة-
لترسیةلمسلسالت اعزوم الدوران على ا-

Gear Trains
- Simple gear trains
- Compound gear trains
- Simple epicyclic gear trains
- Compound epicyclic gear trains
- Torques on gear trains

9

10
11
12
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13

14

(القوایش)السیور االحتكاكیة
نقل الحركة بالسیور-
ع األحزمة (السیور)أنوا-
نسب السرع في السیور-
انتقال الطاقة-
للسیور العدلة نسبة التوتر-
(V)على شكل سیورنسبة التوتر لل-
سامزاویة الت-
طاردة المركزیةتأثیر القوة ال-
تأثیر قوة الشد االبتدائي-

Friction Belts
- Belt drive
- Types of belts
- Velocity ratio of belt
- Power transmitted
- Ratio of driving tension for flat belt
- Ratio of driving tension for V- belt
- Angle of contact
- The effect of centrifugal tension
- The effect of initial tension

13

14

15

16

17

نة الكتل الدوارةمواز
موازنة الكتل الدوارة في مستو واحد-
موازنة مجموعة كتل في مستو واحد-

الریاضيالحل-
الحل بطریقة رسم المخططات-
موازنة الكتل الدوارة في مستویات مختلفة-

Balancing of rotating masses
- Single mass rotating in same plane
- Several masses rotating in same
plane

- Mathematical solution
- Graphical solution
- Masses rotating in different planes

15

16

17

18
19

موازنة الكتل الترددیة
موازنة الكتل الترددیة-
(عمود اإلدارة والمكبس وعمود المرفق)-

Balancing of reciprocating masses
- Reciprocating masses
- (balancing in piston)

18
19

20

21

منظمات السرعة
منظمات ذات الحمل المباشر-

(منظم بورتر ومنظم برویل)
المنظمات المحملة بالنابض-

(منظم ھارتنل)

Speed governors
- Dead weight governors
(Portor and Proell)

- Spring loaded governors
(Hartnell)

20

21

22

23

الجیروسكوب
التأثیر الجیروسكوبي والعزم الناتج في:-
الطائرة-
الباخرة-
السیارة-
العجلة-

Gyroscope
- The gyroscope effect on:
- airplane
- ship
- automobile
- two wheel vehicle

22

23

24
25

الحذافة
مخطط عزم الدوران-
الطاقة المخزونة في الحذافة-
أبعاد الحذافة-

Flywheel
- Turning moment diagram
- Energy stored in flywheel
- Dimensions of flywheel rim

24
25

26

27

28

الحدبات والتوابع
مستقیمةات ذات جوانب حدب-
منحنیةحدبات ذات جوانب -
حدبات الدائرة-
أنواع التوابع وتقسیماتھ-
تأثیر قوة النابض المربوط بالتابع-
تأثیر العزم-

Cams and Followers
- Straight flank
- Curved flank
- Circular
- Different followers
- Force of spring
- Torque reaction

26

27

28

29
30

قوى القصور الذاتي
طریقة المركز اللحظي-
القوى عند عمود المرفق وعمود اإلدارة-

Inertia Forces
- Instantaneous center method
- Force in crank and connecting rod

29
30
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913رمز الموضوع: ھمك/
الموضوع: ھندسة صناعیة

4الوحدات: 
2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
-عملي: 
-مناقشة: 

Subject Number: ME\913
Subject: Industrial Engineering
Units: 4
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental:  -
Tutorial :  -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مراجعة عامة

تكوین جدول توزیع تكراري -
المضلع تمثیل البیانات في مدرج تكراري و-

و منحنى المتجمع الصاعد والنازلالتكراري
المركزیة و مقاییس التشتتمقاییس النزعة-

Preview
- Construction the frequency distribution
- Representation the data in Histogram ,

Frequency polygon and ogive
- Measures of location and measures of
variation

1

2
(.p.d.f )دالة الكثافة اإلحتمالیة 

االت الحوادث البسیطة والثنائیةمإحت-
ت للتوافیق لثالثة حوادث فأكثرإحتماال-
التبادیل والتوافیق -
)P.d.f(دالة الكثافة اإلحتمالیة-

Probability density function
- Probabilities of simple or two events
- Probabilities for combinations of
three or more events

- Permutations and combinations
- The probability density function( p.d.f.)

2

3
4

دوال التوزیعات
توزیع ثنائي الحدین و توزیع بواسون-
توزیع مربع كاي والتوزیع ،توزیع كاما -

الطبیعي

The distribution functions
- The binomial and poisson distributions
- The gamma , chi-square and normal
distributions

3
4

5

6

إختبار الفرضیات اإلحصائیة
طبیعة الفرضیات اإلحصائیة وأنواع الخطأ -

وإختبارات المتوسط للتوزیع الطبیعي

إختبارات حول الوسط الحسابي للتوزیع -
معلومغیر 2σندما تباین المجتمع الطبیعي ع

للتوزیع إختبارات حول الوسط الحسابي-
غیر الطبیعي

إختبارات حول الفرق بین نسبتین -
وإختبارات حول الفرق بین متوسطین

Tests of statistical hypotheses
- The nature of a statistical hypothesis,

two types of errors and tests about the
mean of a normal distribution

- Tests about the mean of a normal
population when σ2 unknown

- Tests about the mean of abnormal
population

- Tests about the difference of two
proportions ; and tests about the
difference of two means

5

6

7

8

9

اإلرتباط و اإلنحدار
للعینة وحساب اإلرتباط  معامل اإلرتباط-

البسیط 
المجتمعإختبار فرضیة حول معامل إرتباط -

وإختبار فرضیة حول معلمات اإلنحدار الخطي-
اإلنحدار الخطي البسیط

اإلنحدار الخطي المتعدد-

Correlation and regression
- The sample correlation coefficients ;
computation of simple correlation

- Testing hypotheses about the
population correlation coefficient

- Linear regression and testing
hypotheses about the parameters
in a simple linear regression

- Multiple linear regression

7

8

9

10

11

ANOVAتحلیل التباین 
تحلیل التباین بإتجاه واحد بحجم عینات -

مختلفة
تحلیل التباین بإتجاھین-

Analysis of variance (ANOVA)
- One- way analysis of variance with
different sample sizes

- Two- way analysis of variance

10

11
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12

13

14

البرمجة الخطیة
تعریف البرمجة الخطیة-
العامة ، القانونیة والقیاسیة )صیغھا ( -
الخطیةصیاغة النموذج الریاضي للبرمجة-

اضي بإستخدام طریقة الرسم حل النموذج الری-
والطریقة المبسطة

Mحل النموذج الریاضي بإستخدام إسلوب-
وطریقة المرحلتین

Linear programming (L.P.)
- Definition of the L.P.
- Forms of L.P. (general , canonical and
standard )

- Formulation of the mathematical
model of the L.P.

- Solving the mathematical model using
a graphical and simplex methods

- Solving the mathematical model using
M-technique and two- phase method

12

13

14

15

16

نماذج النقل والتخصیص
دام طریقة الركن   حل اإلبتدائي بإستخإیجاد ال-

وطریقة ، طریقة األقل كلفة الشمالي الغربي
وطریقة تقریب روسیل  VAMتقریب فوجل 

RAM

سار إیجاد الحل األمثل بإستخدام طریقة الم-
المتعرج أو طریقة المضاعفات

حل نماذج التخصیص في حالة التعظیم -
والتصغیر

Transportation and Assignment models
- Finding the starting solution using
northwest corner method, Least cost
method , Vogell's approximation
method (VAM) and Russel's
approximation method (RAM)

- Finding the optimal solution using
stepping stone and multipliers methods

- Solving the assignment models in
maximized or minimized

15

16

17

18

المخططات الشبكیة
رسم المخطط الشبكي وإیجاد المسار الحرج -

CP.تقییم ومراجعة البرامج وأسلوبPERT

رة الطبیعیة لتنفیذ المشروع بأقل تعجیل الفت-
الكلف

Network planning
- Graph the network and find the critical
path (CP) ; and the program evaluation
and review technique (PERT)

- Crashing the normal duration to
execute the project with least costs

17

18

19

20

نماذج التتابع
واحدة من المھام على ماكنةnإنجاز -

(Lpt , Spt ) و إنجازn من المھام على
ماكنتین

منnمن المكائن و mمن المھام على nإنجاز-
العشوائیةالمھام على ماكنتین ذات المسالك

Sequencing models
- Processing n jobs through one machine
( shortest and largest processing time
Spt and Lpt ); processing n jobs
through two machines

- Processing n jobs through m machines ;
processing n jobs through two machines
with randomly technical routes

19

20

21
نماذج اإلستبدال والصیانة

ار  لتحدید إستخدام متوسط مجموع الكلفة كمعی-
فترة إستبدال المكائن

دات المكائنإلستبدال الفردي لوحكلفة ا-
متوسط كلفة اإلستبدال الجماعي لكل فترة -

كمعیار لتحدید اإلستبدال األمثل ( فردي أم 
جماعي ) 

نموذج الصیانة-

Replacement and maintenance models
- Using the average total cost as a

criterion to determine the period of
replacement the machines

- Cost of individual replacement for
items of machines

- Average cost group replacement per
period as a criterion to determine the
optimal replacement (individual or
grouped )

- Maintenance model

21
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22

23

نماذج الخزین
نموذج الخزین العام -
نماذج الكمیة اإلقتصادیة للطلبیة الثابتة-

EOQ ،EOQمع توقف األسعار
متعددة الفقرات بمحدودیة الخزنEOQو

اإلحتماليEOQنموذج -
نماذج فقرة واحدة ونموذج عدة فقرات-

Inventory models
- General inventory model
- Static economic order quality
(EOQ) models ; EOQ with price break ;
and multi - item EOQ with storage
limitation

- Probabilistic EOQ model
- Single - period models ; and multi
period model

22

23

24
یزواأل
9000األیزو وTQMإدارة الجودة الشاملة -

ISO
- Total quality management (TQM) ;
and ISO:9000

24

25

26

27

السیطرة النوعیة
قبول المعاینة ، -
للمعاینة المفردة والثنائیة OCحساب منحنى -

والمعاینة المتتابعة

، Xطرة ( خرائط المتوسط خرائط السی-
نسب ، σو اإلنحراف المعیاري Rالمدى 

)Pالمعیب 
مستوى الجودة-
مخططات المعاینة -

المتعددة )فردة ، الثنائیة و ( الم

Quality control
- Acceptance sampling
- Calculation the OC-curve for single
sampling schemes ; rectifying schemes;
double sampling schemes ; and
sequential sampling

- Process control and control charts
( X -chart , R-charts ,σ-charts and
P-charts)

- Quality level
- Sampling plans
( single , double and multiple )

25

26

27

28

29

30

المعولیة
المعولیة-
دوال العطل-
MTTFمتوسط زمن العطل -
التباین-
دالة نسبة المخاطرة-
الدالة الشرطیة للمعولیة-
دالة المعولیة الخاضعة للتوزیعین األسي -

و ویبل
ربوطة على التوالي معولیة المنظومة الم-

أو التوازي
التوازي –منظومة الربط المشترك التوالي -

و المستوى العالي والواطئ للفائض

Reliability
- Reliability
- Failure functions
- Mean time to failure MTTF
- Variance
- Hazard rate function
- Conditional reliability
- Exponential and Weibull reliability
functions

- Reliability of system with serial and
parallel configuration

- Combined series – parallel system and
high –level and low – level redundancy

28

29

30
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823رقم الموضوع: ھمك/ 
التصمیم المعزز بالحاسبةالموضوع: 
3الوحدات :

1الساعات اإلسبوعیة: نظري:
1عملي:
-مناقشة:

Subject No.: ME\823
Subject: Computer Added Design
Units:3
Weekly Hours: Theoretical:1

Practical:1
Tutorial:-

ContentsWeekالمحتویاتاالسبوع

1

نمذجة المتغیراتوCADمدخل إلى

المبادئ األساسیة-
األجزاء -
التجمیعات-
الرسومات-

Introduction to CAD and parametric
modeling
- Basic Concepts
- parts
- assemblies
- drawings

1

2
الرسم التخطیطي

قائمة أدوات الرسم-
تحریر الرسم-

Sketching
- Sketch Tools  Toolbar
- Edit Sketch

2

3
تحویل من ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد

التحویل من ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد-
خالصة وأدوات -

2D to 3D Conversion
- 2D to 3D Conversion Overview
- 2D to 3D Toolbar

3

4
المرجع الھندسي

خالصة المرجع الھندسي-
المستویات-
المحاور-
نظام اإلحداثیات-

Reference Geometry
- Reference Geometry Overview
- planes
- axes
- coordinate systems

4

5
المنحنیات ثالثیة األبعاد

المنحنیات المسقطة-
المنحنیات المركبة-
اللولب والحلزون-

3D curves
- Projected Curve
- Composite Curve
- Helix and Spiral

5

6
المعالم

القاعدة والقطع-
Features
- Base/Boss, and Cut6

االنبثاق-7
التدویر-
التطویل والشرفات-

- Extrude
- Revolve
- Sweep and Loft

7

قطع الحافات الحادة وتدویرھا-8
شطف بأنحراف-

- Fillet/Round
- Chamfer and Draft

8

-تطبیق-9 An application9
-النمط والمرآة-10 Pattern and Mirror10
عملیة الحفرة-11

القشرة-
الضلع -
القبة-

- Hole Wizard
- Shell
- Rib
- Dome

11

-تطبیق-12 An application12

13
خواص األجزاء

التحریر -
التحریك و النسخ -
التلوین-

Part properties
- Editing
- moving copying,
- color

13

14
المعادالت

تطبیق المعادالت-
Equations
- Applying equations14
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15
التبعیة

التبعیة الھندسیة-
Dependency
- Geometric Dependency15

16
یعالتجم

إضافة أجزاء التجمیع-
Assemblies
- Adding assembly components16

-معاونة التجمیع-17 Assembly mating17
العمل مع التجمیعات الفرعیة-18

تات الذكیةالمثب-
- Working with sub-assemblies
- Smart Fasteners

18

-تطبیق-19 An application19

20
الرسومات

نشاء الرسوماتا-
Drawings
- Creating a Drawing20

-التخطیط ثنائي األبعاد داخل الرسومات-21 2D sketching in drawings21
إنشاء المشاھد القیاسیة (المسماة والثالثیة -22

األبعاد)
- Creating standard views (named views
and standard 3 views)

22

-تطبیق-23 An application23

24
التفصیل

أدوات التفصیل-
Detailing
- Detailing tools24

25
الملفات

استیراد وتصدیر الملفات-
Files
- Importing and Exporting Files25

26
التحلیل

Cosmos Expressاألساسیات و -
Analysis
- Basics and Cosmos Express26

-تحلیل اإلجھاد-27 Stress analysis27

28
مشروع تصمیم

مشروع تصمیم لماكینة لكل طالب-
Design project
- Machine design project for each

student
28

2929
3030
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543رمز الموضوع: ھمك/
انتقال حرارةالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري:
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\543
Subject: Heat Transfer
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مقدمة

تعاریف مفاھیم عامة و-
انتقال الحرارة بالتوصیل -
انتقال الحرارة بالحمل-
انتقال الحرارة باإلشعاع-

Introduction
- General concepts and definitions
- Heat conduction
- Convective heat transfer
- Thermal radiation

1

2

انتقال الحرارة بالتوصیل(المعادلة العامة)

المعادلة العامة للتوصیل-
التوصیل للحالة المستقرة وباتجاه واحد -

جدار مستويخالل

Conduction heat transfer (general
equation)
- General heat conduction equation
- One-dimensional, steady state,
conduction through plane wall

2

3

انتقال الحرارة بالتوصیل(للحالة المستقرة وباتجاه 
واحد)

جدار مركب-
اسطوانة مفردة ومركبة-
كرة وكرة مركبة-

Conduction heat transfer (1-D, steady
state)
- Composed wall
- Cylinder, composed cylinder
- Sphere, composed sphere

3

4

5

انتقال الحرارة بالتوصیل( للحالة المستقرة وباتجاه 
:فيواحد مع تولید داخلي)

جدار مستوي-
جدار مركب-
اسطوانة صلدة-
اسطوانة مجوفة-
كرة-
السمك الحرج للعازل الحراري-

Conduction heat transfer (1-D, steady
state, with heat generation) in
- Plane wall
- Composed wall
- Solid cylinder
- Hollow cylinder
- Sphere
- Critical thickness of insulation

4

5

6

7

رارة في األجسام المزعنفةانتقال الح

المعادلة العامة لتوزیع درجات الحرارة-
زعنفة طویلة جدا-
یرةزعنفة قص-

زعنفة معزولة النھایة-
فعالیة الزعنفة-
تطبیقات للمواضیع السابقة-

Heat transfer through extended
surfaces (fins)
- General equation for temperature
distribution.

- Very long fin
- Short fin
- End insulated fin
- Effectiveness of the fin
- Applications for previous subjects

6

7

8

9

10

انتقال الحرارة بالتوصیل للحالة المستقرة في وسط 
ثنائي البعد

دیةلمختلف الظروف الحالحل التحلیلي -

الحل التام لمختلف الظروف الحدیة-

الحل العددي النتقال الحرارة بالتوصیل -
للحالة المستقرة ولوسط ثنائي البعد(العقد)

2-D, Steady state heat conduction

- Analytical solution with different
boundary conditions

- Exact Solution with different
boundary  conditions

- Numerical solution for two-D steady
state heat conduction equation (nodes)

8

9

10
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11

12

في ةانتقال الحرارة بالتوصیل للحالة غیر المستقر
وسط ثنائي البعد

الحل التحلیلي (نظام السعة المتكتلة)-

الحل العددي-

2-D Unsteady state heat conduction

- Analytical solution for the unsteady
state heat conduction equation.
(lumped system)

- Numerical solution

11

12

13
انتقال الحرارة بالحمل

أساسیات جریان الموائع-
الجریان الطباقي والمضطرب-
المستویة ة المتاّخمة على األسطح الطبقنمو-

والجریان الداخلي

Convective heat transfer
- Fluid flow background
- Laminar and turbulent flow
- Boundary layer growth for
external flow and internal flow

13

14

15

الحمل القسري
ةمعادلة الطاق-
الطبقة المتأخمة الحراریة وتوزیع درجة -

الحرارة وانتقال الحرارة ل:
الجریان الطباقي فوق سطح مستوي

الجریان الطباقي داخل المجاري المغلقة

المعادالت التجریبیة للجریان المتقاطع لألجسام -
وانیة والكرویة ومجموعة اسطواناتاالسط

المعادالت التجریبیة للجریان األضطرابي-

Forced convection
- Energy equation
- Thermal boundary layer and
temperature distribution and heat
transfer for:

Laminar flow over flat plate
Laminar flow through closed
conduit

- Empirical equation for cross flow
for cylinder, sphere and tube bank

- Empirical equation for turbulent flow

14

15

16
حساب األعداد الالبعدیة للحمل القسري

الحل الریاضي-
Calculation of dimensionless numbers
- Analytical solution16

17
الحرالحمل 

عامةممفاھی-
عدد كراشوف-
الحمل الحر من :-

صفیحة مستویة وأنبوب عمودیان
صفیحة مستویة وأنبوب أفقیان

Natural convection
- General concepts
- Grashof number
- Free convection for:

Vertical plate and tube
Horizontal plate and tube

17

18

19

20

21

اإلشعاع الحراري
مدخل إلى اإلشعاع الحراري-
الموجات الكھرومغناطیسیة-
الجسم األسود-
معامل الشكل-
اإلشعاع الحراري بین:-

صفیحتان متوازیتان(رمادي)
المركزنأسطوانتین متحدتی

أكثر من جسمیناإلشعاع الحراري بین -
شبكة المقاومات الحراریة-

الحواجز اإلشعاعیة-

Thermal radiation
- Introduction to thermal radiation
- The electromagnetic waves
- The black body
- The shape factor
- Thermal radiation between:

Two parallel plates (gray)
Two concentric cylinder

- Thermal radiation between more
than two bodies.

- Thermal resistance network
- Radiation shields

18

19

20

21

22

23

24

المبادالت الحراریة
مفاھیم عامة-
أنواع المبادالت الحراریة-
متوسط الیة بطریقة أداء المبادالت الحرار-

اللوغارتمي لفرق درجات الحرارة
فعالیة المبادل الحراري-
طریقة عدد وحدات االنتقال-

Heat exchanger
- General concepts
- Types of heat exchangers
- Heat exchangers performance
by LMTD method

- Heat exchanger’s effectiveness.
- NTU method

22

23

24
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25
26
27

انتقال الحرارة بالتكثیف والتبخیر على 
( أنبوب عمودي، أنبوب أفقي، مجموعة أنابیب)

مفاھیم التكثیف-
انتقال الحرارة بالتكثیف-
المعادالت التجریبیة للتكثیف-

Condensation and vaporization heat
transfer on (vertical tube, horizontal
tube, tube bank)
- Concepts of condensation
- Heat transfer due to condensation
- Empirical equation for condensation

25
26
27

28
انتقال الحرارة بالغلیان

منحني انتقال الحرارة بالغلیان-
المعادالت التجریبیة للغلیان-

Boiling heat transfer
- H.T. due to boiling curve
- Empirical equations for boiling

28

29

الحرارة بالغلیان انتقالحساب
(المعادالت التجریبیة)

حساب معامل انتقال الحرارة-

Boiling heat transfer calculation
(empirical equations)
- Calculation of heat transfer
coefficient

29

30
انتقال الكتلة

مفاھیم عامة-
طرق انتقال الكتلة-

Mass transfer
- General concepts
- Mass transfer modes

30
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343رمز الموضوع: ھمك/
Iالھندسة المیكانیكیةتصمیمالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\343
Subject: Mechanical Engineering
Design I
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1

2

األجھادات البسیطة وكیفیة اختیار المعدن
أجھاد الشد , أجھاد القص ، أجھاد التحمیل-

اختیار المعادن المناسبة-

Simple stresses and material selection
- Tensile stress, shear stress,

bearing stress
- Choosing suitable materials

1

2

3
اللحام

تصمیم مناطق اللحام-
Welding
- Design of welding3

4
األجھادات المركبة

نظریات الفشل في األجھادات المركبة-
Combined stresses
- Theories of failures4

5
تطبیقات على األجھادات البسیطة

تطبیق األجھادات البسیطة على البراشیم-
Application of simple stresses
- Application of simple stresses
on rivets

5

6

7

األعمدة
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة-
تصمیم العمود المعرض إلجھاد التواء-
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة -

والتواء
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة -

والتواء وقوة محوریة

Shafts
- Shaft subjected to bending
- Shaft subjected to torsion
- Shaft subjected to bending and
torsion

- Shaft subjected to bending and
torsion with axial load

6

7

8
القوى المؤثرة على التروس

القوى المؤثرة على الترس المستقیم-
القوى المؤثرة على الترس المائل-
القوى المؤثرة على الترس المخروطي-

Forces on gears
- Forces on spur gear
- Forces on helical gear
- Forces on bevel gear

8

9
القارنات

أنواع القارنات-
تصمیم القارنة-

Couplings
- Type of couplings
- Design of flange coupling

9

10
الخوابیر

أنواع الخوابیر-
تصمیم الخوابیر-

Keys
- Types of keys
- Design of keys

10

11

12
13

الركائز
)المتدحرجة واألنزالقیة(أنواع الركائز -

أنواع الركائز المتدحرجة-
تصمیم الركائز المتدحرجة-

Bearings
- Types of bearings (Rolling and
Sliding)

- Types of Rolling bearings
- Design of Rolling bearings

11

12
13

14
15

القوابض
أنواع القوابض-
تصمیم القابض المستوي-
بض المخروطياتصمیم الق-

Clutches
- Types of clutches
- Design of flat clutch
- Design of cone clutch

14
15

16
17

النوابض
أنواع النوابض-
بضتصمیم النوا-

Springs
- Types of springs
- Design of springs

16
17
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18
الكوابح

أنواع الكوابح-
تصمیم الكوابح-

Brakes
- Types of brakes
- Design of brakes

18

19
20

21

األحمال المتغیرةتصمیم 
أنواع األحمال المتغیرة-
)M-Aمخطط (،إجھاد الكلل-
)Goodman( خط-
)Soderbergخط ( -
معامل تمركز األجھادات-

Dynamic loading design
- Types of dynamic loading
- Endurance limit (A - M ) diagram
- Goodman line
- Soderberg line
- Stress concentration factor

19
20

21

22
البراغي

الشد االبتدائي في البراغي-
Bolts
- Preload of bolts22

23
24

لوالب نقل القدرة
أنواع لوالب نقل القدرة-
تصمیم لوالب نقل القدرة-

Power screw
- Types of power screw
- Design of power screw

23
24

25
أوعیة الضغط

تصمیم أوعیة الضغط-
Pressure vessel
- Design of pressure vessel25

26
27

القوایش
أنواع القوایش-
تصمیم القوایش-

Belts
- Types of belts
- Design of belts

26
27

28
29
30

التروس
ةتصمیم التروس المستقیم-
تصمیم التروس المائلة-
تصمیم التروس المائلة-

Gears
- Design of spur gears
- Design of helical gears
- Design of helical gears

28
29
30
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883رمز الموضوع: ھمك/
دینامیك غازاتالموضوع: 
3الوحدات: 

1الساعات األسبوعیة:  نظري:
1عملي:
1مناقشة:

Subject Number: ME-883
Subject: Gas Dynamics
Units: 3
Weekly Hours: Theoretical: 1

Experimental:1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مدخل إلى الجریان االنضغاطي

تصنیف جریان الموائع-
تعریف الجریان االنضغاطي-
حفظ الكتلة و الزخم-

Introduction to compressible flow
- Classification of fluid flow
- Definition of compressible flow
- Conservation of mass and momentum

1

2
المعادالت األساسیة للجریان االنضغاطي

القانون األول و الثاني لدینامیك الحرارة-
معادلة الحالة-

Basic equations of compressible flow
- First and second laws of
thermodynamic

- Equation of state

2

3

انتشار الموجة في وسط انضغاطي

مقدمة-
سرعة الصوت، عدد ماخ-
توزیع الضغط في مائع انضغاطي-

Wave propagation in compressible
media
- Introduction
- Speed of sound, Mach number
- Pressure distribution in compressible
fluid

3

4
الجریان االیزنتروبي للغاز المثالي

مقدمة-
المعادالت الحاكمة-
الركود، عالقات الجریان االیزنتروبي-
استخدام الجداول و المخططات-

Isentropic flow of perfect gas
- Introduction
- Governing equations
- Stagnation condition, relations for

isentropic flow
- Working charts and tables

4

5
اختناق الجریان االیزنتروبي

الجریان االیزنتروبي في منفث-
حالة االختناق-

Choked isentropic flow
- Isentropic operation of nozzle
- Choked flow condition and
correlation

5

6

7

8

الجریان االیزنتروبي دون الصوتي و فوق 
الصوتي في مجرى متغیر المساحة

تأثیر تغیر المساحة على خواص الجریان-
تأثیر الضغط صعدا و صببا-

أداء المنافث الفعلیة-
دفع المحرك الصاروخي-
تطبیقات-

Subsonic and supersonic isentropic
flow through a varying area channel
- Effect of area variation on flow
properties

- Effect of  upstream and downstream
pressures

- Performance of real nozzles
- Thrust of Rocket engine
- Applications

6

7

8

9
الموجة الصدمیة العمودیة الثابتة

مقدمة-
وصف الموجة الصدمیة-

Stationary normal shock wave
- Introduction
- Description of wave development

9

10
معادالت الموجة الصدمیة العمودیة

المعادالت الحاكمة للموجة الصدمیة-
ططاتاستخدام الجداول و المخ-

Equations of normal shock wave
- Governing equations across

normal shock wave
- Working charts and tables

10
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11

الموجة الصدمیة العمودیة الثابتة  في منفث 
متباعد-متقارب

تأثیر الضغط صعدا و صببا على موقع  -
الموجة الصدمیة

Stationary normal shock wave in
convergent-divergent nozzle
- Effect of  upstream and downstream
pressure on shock wave location

11

12

المتباعد فوق الصوتي-الناشر المتقارب

جریان الایزنتروبي في ناشر فوق صوتي-
تطبیقات على الناشر فوق الصوتي-
فوق الصوتي للمحرك التوربیني  المدخل-

Convergent-divergent supersonic
diffuser
- Non isentropic operation for

supersonic diffuser
- Application of Supersonic diffuser
- Intake of supersonic gas turbine

12

13
الموجة الصدمیة العمودیة المتحركة

اإلحداثیات الثابتة و المتحركة-
الصدمة العمودیة المرتدة-

Moving normal shock wave
- Stationary and moving coordinates
- Reflected normal shock

13

14

15

16

الجریان المستقر ثنائي األبعاد فوق الصوتي

مقدمة-
الموجات الصدمیة المائلة-
الناشر ذو النتوء-
میر-جریان برانتل-
نظریة تمدد الصدمة-
المتباعدة-أنظمة التمدد في المنافث المتقاربة-

Steady two dimensional supersonic
flow
- Introduction
- Oblique shock waves
- Spike diffuser
- Prandtl-Meyer flow
- Shock-Expansion theory
- Overexpansion and under expansion
flow regimes in converging-diverging
nozzles

14

15

16

17

الجریان ثابت المساحة مع االحتكاك

مقدمة-
تأثیر االحتكاك على خواص الجریان-
خط فانو-

Flow in constant area duct with
friction
- Introduction
- Effect of friction on flow properties
- Fanno line

17

18
العالقات الخاصة بجریان فانو

المعادالت الحاكمة للجریان االدیباتي-
Working relations for Fanno flow
- Governing equations for adiabatic
flow

18

19

لطویلة عند نسب متغیرة للضغطأداء المجاري ا

االختناق بسبب االحتكاك-
أداء مجرى بدون انتقال حرارة عند نسب -

ضغط مختلفة

Performance of long ducts at variable
pressure ratios
- Choking due to friction
- Performance of adiabatic duct at
various pressure ratios

19

20
الجریان االیزوثرمي في مجاري طویلة

مقدمة-
المعادالت الحاكمة-

Isothermal flow in long ducts
- Introduction
- Governing equations

20

21
الجریان في المجاري مع التسخین أو التبرید

مقدمة-
المعادالت الحاكمة-

Flow in ducts with heating or cooling
- Introduction
- Governing equations

21

22

الصدمة العمودیة على خطي فانو و ریلیھ 
)T-S(مخططات 

االختناق بسبب التسخین-
خط ریلیھ-
تبرید و تسخین الجریان دون الصوتي و فوق -

الصوتي

Normal shock on Rayliegh and fanno
line (T-S diagrams)
- Choking due to heat
- Rrayliegh line
- Cooling and heating in subsonic and
supersonic flow

22
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23
جریانا خطي فانو و ریلیھ

تطبیقات-
Rayliegh and fanno line flows
- Applications23

24

25

26

27

28

نضغاطي دون الصوتي حول المقاطع:الجریان اال
النظریة الخطیة

مقدمة-
معادلة دالة الجھد-
معادلة دالة الجھد الخطیة-

كلورت لتصحیح االنضغاطیة-عالقة برانتل-
عالقات محسنة لتصحیح االنضغاطیة-

عدد ماخ الحرج-
حاجز الصوت-
قاعدة المساحة-
جالمقطع فوق الحر-
تطبیقات-

Subsonic compressible flow over
airfoils: Linear theory
- Introduction
- The velocity potential equation
- The linearized velocity potential
equation

- Prandtl-Glauert compressibility
correction

- Improved compressibility corrections
- Critical Mach number
- The sound barrier
- The area rule
- The supercritical airfoil
- Applications

24

25

26

27

28

29

30

الجریان فوق الصوتي الخطي
مقدمة-
معامل الضغط فوق الصوتي-

تطبیق على المقاطع فوق الصوتیة-

Linearized supersonic flow
- Introduction
- Supersonic pressure coefficient
formula

- Application to supersonic airfoils

29

30
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683رمز الموضوع: ھمك/
دینامیك ھواءالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\683
Subject: Aerodynamics
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1

2

3

4

ستوك–معادالت نافیر 
مقدمة-
االشتقاق-
الجریان الطباقي بین صفیحتین متوازیتین-
جریان كوتا-
التزییت الھیدرودینامیكي-
المسند االنزالقي-
الجریان الطباقي بین اسطوانتین -

متمركزتین دوارتین

Navier-Stokes equations
- Introduction
- Derivation
- Laminar flow between parallel plates
- Couette flow
- Hydrodynamic lubrication
- Sliding bearing
- Laminar flow between coaxial

rotating cylinders

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

نظریة الطبقة المتاخمة
مقدمة-
سمك اإلزاحة ، سمك الزخم ، سمك الطاقة-

معادلة الزخم للطبقة المتاخمة-

الطبقة المتاخمة الطباقیة-
الطبقة المتاخمة االضطرابیة-
االضطرابيالتحول من الجریان الطباقي إلى -

ثیر انحدار الضغطتأ-
االنفصال و الكبح الناشئ عن الضغط-

Boundary layer theory
- Introduction
- Displacement, Momentum, and

Energy thicknesses
- Momentum equation for the

boundary layer
- Laminar boundary layer
- Turbulent boundary layer
- Transition from laminar to turbulent
flow

- Effect of pressure gradient
- Separation and pressure drag

5

6

7
8
9

10

11

نظریة الجریان الجھدي 
( المائع المثالي)

مقدمة-
معادلة االستمراریة-
معادلة الدوامات-

Potential flow theory
(Ideal fluid)
- Introduction
- Continuity equation
- Vorticity equation

11

12
مفاھیم أساسیة في الجریان الجھدي

دالة االنسیاب-
دالة الجھد-
الدوران-

Basic concepts in potential flow
- Stream function
- Potential function
- Circulation

12

13
أنماط الجریان األساسیة

الجریان المنتظم-
المنبع ، الغور-
القطب المزدوج-
الدوامة الحرة-

Basic flow patterns
- Uniform flow
- Source , Sink
- Doublet
- Free vortex

13

14

15

جمع أنماط الجریان
جریان حول نصف الجسم-
رانكنيجریان حول بیضاو-
جریان حول اسطوانة-
جریان حول اسطوانة مع دوران-

Combination of basic flows
- Flow past a half body
- Flow past a Rankine oval
- Flow past a cylinder
- Flow past a cylinder with circulation

14

15
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16

17

الجریان الالانضغاطي حول المقاطع
مقدمة-
شرط كوتا-
نظریة الدوران لكلفن-
نظریة المقاطع الرقیقة-

Incompressible flow over airfoils
- Introduction
- The Kutta condition
- Kelvin’s circulation theorem
- Thin airfoil theory

16

17

18
صائص المقطعخ
اختبارات نفق الریح-
تخمین المعامالت الھوائیة من توزیع الضغط-
تأثیرات االنضغاطیة-
تأثیرات عدد رینولدز-

Airfoil characteristics
- Wind tunnel tests
- Estimation of aerodynamic coefficients

from pressure distribution
- Compressibility effects
- Reynolds number effects

18

19
خصائص أعظم رفع للمقطع

تأثیرات الشكل-
تأثیر عدد رینولدز-
تأثیر معدات الحافتین األمامیة و الخلفیة-

Airfoil maximum lift characteristics
- Geometric factors effects
- Effect of Reynolds number
- Effect of leading and trailing edges
devices

19

20

21

الجریان الالانضغاطي حول األجنحة
مقدمة-
الدوران، االجتراف السفلي، الرفع، الكبح -

المحتث
نظریة الجناح المحدد-

Incompressible flow over wings
- Introduction
- Circulation, downwash, lift and

induced drag
- Finite wing theory

20

21

22
انھواء الجناح

خصائص االنھواء-
تأثیر شكل الجناح و االلتواء -
معدات السیطرة على االنھواء-

Wing stall
- Stall characteristics
- Effect of planform and twist
- Stall control devices

22

23
معدات السیطرة على الرفع

معدات الرفع العالي-
معطالت الرفع-

Lift control devices
- High lift devices
- Spoilers

23

24
معدات السیطرة على الجریان

السیطرة على الطبقة المتاخمة-
تقلیل الكبح-

Flow control devices
- Boundary layer control
- Reduction of drag

24

25
26
27

28

الرفاصات
نظریة الزخم-
نظریة الریشة البسیطة-
دمج نظریة الریشة و نظریة الزخم-

أداء الرفاص-

Propellers
- Momentum theory
- Simple blade element theory
- Combined blade element theory and

momentum theory
- Propeller performance

25
26
27

28

29

30

طرائق حسابیة
مدخل إلى طریقة األلواح للمقاطع-

مدخل إلى طریقة األلواح لألجنحة-

Computational methods
- Introduction to panel methods
for airfoils

- Introduction to panel methods
for wings

29

30
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783رمز الموضوع: ھمك/
كھربائیة و أجھزة الطائرةالموضوع: 

4الوحدات: 
2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
-عملي: 
-مناقشة: 

Subject Number: ME\783
Subject: Aircraft Electricity and
Instruments
Units:4
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental:  -
Tutorial :  -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مصادر القدرة الكھربائیة في الطائرة

مقدمة عامة-
المصادر الرئیسیة و السواقات-
المصادر اإلضافیة-
ارئمصادر الطو-

Electrical power sources in aircraft
- General introduction
- Main sources and drives
- Auxiliary sources
- Emergency sources

1

2
مولدات التیار المستمر

النظریة األساسیة-
المكونات-

DC generators
- Basic theory
- Construction

2

3
مولدات التیار المتناوب

النظریة األساسیة-
المكونات-

AC generators
- Basic theory
- Construction

3

4
محركات التیار المستمر و المتناوب

النظریة األساسیة-
المكونات-

DC,AC motors
- Basic theory
- Construction

4

5

حركاتخصائص المولدات و الم

خصائص العزم، السرعة، الحمل-
الخسائر و الكفاءات-

Generators and motors
characteristics
- Torque, speed, and load
characteristics

- Losses and efficiencies

5

6
على تولید القدرةةالسیطر

مثبتات االستقراریة-
منظمات الفولتیة-
المرحالت التفاضلیة-

Power generation control
- Stabilizers
- Voltage regulators
- Differential relays

6

7
صیانة المولدات و المحركات

الفحص-
الصیانة-

Generators and motors maintenance
- Inspection
- Maintenance

7

8
الطاقةتحویل القدرة وخزن 

العاكسات/ المغیرات-
وحدات المحوالت المقومة-
المحوالت اآللیة-
شاحنات البطاریة-
البطاریات-

Power conversion and energy storage
- Inverters/ Converters
- Transformer Rectifier Units (TRU)
- Auto-Transformers
- Battery chargers
- Batteries

8

9
تولید قدرة الطوارئ

التوربین الھوائي-
مغیرات قدرة اإلسناد-
(PMG)مولدات ذات المغنطة الدائمة -

Emergency power generation
- Ram air turbine
- Backup power converters
- Permanent Magnet Generators
(PMG)

9
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10

توزیع القدرة و األحمال الكھربائیة

توزیع القدرة الرئیسیة-
توزیع القدرة الثانویة-
األحمال الكھربائیة-
لطائرة نموذجیةDCمنظومة -

Power distribution and electrical
loads
- Primary power distribution
- Secondary power distribution
- Electrical loads
- Typical aircraft DC system

10

11
أجھزة الطائرات

مدخل-
المتحسسات و محوالت الطاقة-
أجھزة الطیران األساسیة-

Aircraft instruments
- Introduction
- Sensors and Transducers
- Basic flight instruments

11

12
ستاتي- جھزة بیتومنظومات و أ

ستاتي-مجسات بیتو-
ستاتي-منظومة بیتو-

Pitot-static instruments and systems
- Pitot-static probes
- Pitot-static system

12

13
مقیاس االرتفاع

مبدأ العمل-
المكونات-
األنواع-

Altimeter
- Principle of operation
- Construction
- Types of altimeter

13

14

مبینات سرعة الھواء و السرعة العمودیة

أنواع سرعة الھواء-
مبدأ العمل-
المكونات-
األنواع-

Air speed and vertical speed
indicators
- Types of air speed
- principle of operation
- construction
- Types

14

15
بیان الوضع

الجایروسكوب-
األفق االصطناعي-
أنواع األفق االصطناعي-

Attitude indication
- The gyroscope
- Artificial horizon
- Types of artificial horizon

15

16

مبینات االستدارة و المیل الجانبي
(منسق االستدارة)

مبدأ العمل-
المكونات-
األنواع-

Turn and Bank indicators
(Turn coordinator)

- Principle of operation
- Construction
- Types

16

17
أجھزة بیان الوجھة

البوصلة المغناطیسیة-
البوصلة الجیرومغناطیسیة-
مبین الوضع األفقي-

Heading indicating instruments
- Magnetic compass
- Remote-indicating compass
- Horizontal Situation Indicator (HSI)

17

18
قیاس بیانات المحرك

سرعة المحرك-
درجات الحرارة-
الضغوط-
كمیة و تدفق الوقود-

Engine parameters measurements
- Engine speed
- Temperatures
- Pressures
- Fuel quantity and fuel flow

18

19

20

21

مدخل إلى الكترونیات الطیران
تعاریف أساسیة-
تحویل البیانات-
توصیل البیانات-
منظومة الحاسوب-
األلیاف البصریة-
البرمجیات-

Introduction to avionics
- Basic definitions
- Data conversion
- Data buses
- Computer system
- Fibre optics
- Software

19

20

21
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

ةمنظومات الطیران االلكترونی
منظومة االتصال، المخاطبة و البیان في -

(ACARS)الطائرة
منظومات أجھزة الطیران االلكترونیة   -

(EFIS) -العارضات
منظومات أجھزة الطیران االلكترونیة -

(EFIS) -العمل
الشاشة االلكترونیة المركزیة في الطائرة-

(ECAM)
منظومة بیانات المحرك و تنبیھ الطاقم-

(EICAS)
(FBW)السیطرة السلكیة -
(FMS)منظومة إدارة الطیران-
(GPS)حدید الموقع العالمیة منظومة ت-
القطاعات-
الترددات-
(IRS)منظومة اإلسناد الذاتیة -
(INS)منظومة المالحة الذاتیة -
أنواع المنظومات-

(TCAS)و منع التصادمرمنظومة اإلنذا-

(ATE)معدات االختبار اآللیة -
(BITE)معدات االختبار الضمنیة -

Avionic systems
- Aircraft Communication Addressing
and Reporting System (ACARS)

- Electronic Flight Instrument
Systems (EFIS) - Displays

- Electronic Flight Instrument
Systems (EFIS) - Operation

- Electronic Centralized Aircraft
Monitor (ECAM)

- Engine Indicating and Crew Alerting
System (EICAS)

- Fly-By-Wire (FBW)
- Flight Management System (FMS)
- Global Positioning System (GPS)
- Space, User, Control  segments
- GPS frequencies
- Inertial Reference System (IRS)
- Inertial Navigation System (INS)
- Gimballed systems
- Strap down systems
- Traffic Alert Collision Avoidance
System (TCAS)

- Automatic Test Equipment (ATE)
- Built-In Test Equipment (BITE)

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Aircraft Engineering \ Third year stage ثالث / مرحلة الصف الطائرات فرع ال

483رمز الموضوع: ھمك/
محركات الطائراتالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\483
Subject: Aircraft Engines
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مقدمة

تصنیف محركات الطائرات-
القوانین األساسیة في دینامیك الحرارة-
معادلة الزخم و معادلة عزم الزخم-

Introduction
- Classification of aircraft engines
- Basic laws of thermodynamics
- Momentum and moment of

momentum equations

1

2

محركات االحتراق الداخلي الترددیة

مقدمة-
مكونات و آلیة المحرك-
المحركات رباعیة األشواط و ثنائیة األشواط-

Reciprocating internal combustion
engines
- Introduction
- Engine components and mechanism
- Four stroke and two stroke engines

2

3
دورات الھواء القیاسیة

دورة أوتو-
دورة دیزل-
الدورة المزدوجة-

Air standard cycles
- Otto cycle
- Diesel cycle
- Dual combustion cycle

3

4
الھواء المثالیة- دورات الوقود

فرضیات أساسیة-
تأثیر تغیر الحرارة النوعیة و التحلل-
الحراریةالوقود على الكفاءة -سبة الھواءتأثیر ن-

Ideal fuel- air cycles
- Basic assumptions
- Effect of variable specific heat
and dissociation

- Effect of air- fuel ratio on thermal
efficiency

4

5
دورة أوتو الفعلیة

للدورة الفعلیةP-Vمخطط -
انحراف الدورة الفعلیة عن دورات -

الوقود و الدورات القیاسیة-الھواء

Actual Otto cycle
- P-V diagram of the actual cycle
- Deviation of the actual cycle
from air standard and air-fuel cycles

5

6

7

االحتراق في محركات االحتراق الداخلي
معادلة االحتراق-
تحلیل النواتج-
االحتراق في محركات االشتعال بالشرارة-
باالنضغاطاالحتراق في محركات االشتعال-

Combustion in I.C engines
- Combustion equation
- Analysis of products
- Combustion in spark ignition
engines

- Combustion in compression
ignition engines

6

7

8
منظومات الوقود في محركات االحتراق الداخلي

الوقود الھیدروكاربوني-
المبخرة-
حقن الوقود-

I.C engines fuel systems
- Hydrocarbon fuels
- Carburetor
- Fuel injection

8

9

10

أداء و اختبار محركات االحتراق الداخلي
البرامترات األساسیة ألداء المحرك-
الموازنة الحراریة للمحرك-

تقدیر األداء-
خصائص أداء المحرك-
الشاحن التوربیني-

I.C engines performance and testing
- Basic parameters of engine

performance
- Engine heat balance
- Performance rating
- Engine performance characteristics
- Turbocharger

9

10
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11

12

التوربینات الغازیة
مقدمة-
دورة برایتون البسیطة-
دورة برایتون بالمبادل الحراري-
دورة برایتون بإعادة التسخین-
دورة برایتون بالمبرد البیني-

Gas turbines
- Introduction
- Simple Brayton cycle
- Brayton cycle with H.E
- Brayton cycle with reheat
- Brayton cycle with intercooler

11

12

13

14

الضواغط القطریة
المكونات-
النظریة األساسیة-
خصائص الضاغط-

Centrifugal compressors
- Construction
- Elementary theory
- Compressor characteristics

13

14

15

16

الضواغط المحوریة
المكونات-
توصیف الریش-
مثلثات السرع-
لنظریة األساسیةا-
خصائص الضاغط-

Axial flow compressors
- Construction
- Blade terminology
- velocity triangles
- Elementary theory
- Compressor characteristics

15

16

17
السیطرة على جریان الھواء في الضاغط

انھواء السرعة الواطئة-
خصائص المجرىتغییر-
تغییر خصائص الضاغط-

Compressor air flow control
- Low speed stall
- Change of duct characteristics
- Change of compressor
characteristics

17

18

19

20

21

منظومة االحتراق في التوربینات الغازیة
نظریة االحتراق-
حتراقغرفة اال-
عملیة االحتراق-
أنواع غرفة االحتراق-
أجزاء المحرق الرئیسي-
توزیع الھواء و تبرید المحرق الرئیسي-

حاقنات الوقود-
المحارق الالحقة-

Combustion system in gas turbines
- Theory of combustion
- Development of combustor
- The combustion process
- Types of combustors
- Components of main burner
- Air flow distribution and cooling
air for the main burner

- Fuel injectors
-  ِ◌Theory of after burners

18

19

20

21

22

23

التوربینات القطریة
المكونات-
النظریة األساسیة-
خصائص التوربین القطري-

Radial flow turbines
- Construction
- Elementary theory
- Radial flow turbine characteristics

22

23

24

25
26

التوربینات المحوریة
المكونات-
مثلثات السرع-
النظریة األساسیة-
نظریة الدوامة-
لمحوريخصائص التوربین ا-
تبرید ریشة التوربین-

Axial flow turbines
- Construction
- Velocity triangles
- Elementary theory
- Vortex theory
- Axial flow turbine characteristics
- Turbine blade cooling

24

25
26

27
المداخل

المداخل تحت الصوتیة-
الصوتیةالمداخل فوق-
المدخل- توافق المحرك -

Theory of inlets
- Subsonic inlets
- supersonic inlets
- Engine - Inlet matching

27
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28

29

المنافث
المنفث المتقارب-
المتباعد–المنفث المتقارب -
عاكسات الدفع-
كاتمات الضوضاء-

Theory of nozzles
- Convergent nozzle
- convergent-Divergent nozzle
- Thrust reversers
- Noise suppressors

28

29

30

التنبؤ بأداء محرك توربیني بسیط

خصائص المركبات-
عمل خارج التصمیم-

Prediction of performance of simple
gas turbine engine

- Components characteristics
- Off-design operation

30
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243رمز الموضوع: ھمك/
نظریة المكائنالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\243
Subject: Theory of Machines
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
اآللیات

اآللة-
نظریة اآلالت-
الھیكل-
وصالت الربط-
حركة اتصال وصلتین-
السلسلة الحركیة-

Mechanisms
- Machine
- Theory of machines
- Structure
- Links
- Kinematics pair
- Kinematics chain

1

2

3

مخطط السرع لآللیات
مخطط السرع-
ن یتحركان یالنسبیة بین جسمسرعةال-

ستقیمبخط م
لةالوصىلنقطة علالنسبیة سرعةال-
السرعة النسبیة للوصالت المختلفة-

ة ذات أربعة توصیالتاإللی-
)صفیحة رباعیة،صفیحة ثالثیةمع(

السرعة النسبیة لوصالت ذراع المكبس-
السرعة في مفاصل الوصالت-

Velocity of Mechanisms
- Velocity diagram.
- Relative velocity of two bodies
moving in straight line

- Relative velocity of point on link
- Relative velocity of Four Bar
mechanism with binary links

- Relative velocity of Four-Bar
with binary and ternary links.

- Relative velocity of slider crank
mechanism.

- Rubbing velocity of a pin joint

2

3

4
5

6

التعجیل في اآللیات
مخططات التعجیل-
التعجیل المماسي -
التعجیل المركزي-
تعجیل كوریولس-

Acceleration in mechanisms
- Acceleration diagrams
- Tangential component
- Radial component
- Coriolis component

4
5

6

7

8

الترس المستقیم
الخطوةةائردرقط-
الشرط الالزم لنقل نسبة سرع ثابتة-
سرعة االنزالق-
مسار التماس-

سماقوس الت-
التداخل-
جریدة مسننة وترس-

Spur Gear
- Pitch circle diameter
- Condition for transmission of

constant velocity ratio
- Velocity of sliding
- Path of contact
- Arc of contact
- Interference
- Rack and pinion

7

8

9

10
11
12

المسلسالت الترسیة
المسلسالت البسیطة-
المسلسالت المعقدة-
المسلسالت الكواكبیة البسیطة-
المسلسالت الكواكبیة المركبة-
لترسیةلمسلسالت اعزوم الدوران على ا-

Gear Trains
- Simple gear trains
- Compound gear trains
- Simple epicyclic gear trains
- Compound epicyclic gear trains
- Torques on gear trains

9

10
11
12
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13

14

(القوایش)السیور االحتكاكیة
نقل الحركة بالسیور-
ع األحزمة (السیور)أنوا-
نسب السرع في السیور-
انتقال الطاقة-
للسیور العدلة نسبة التوتر-
(V)على شكل سیورنسبة التوتر لل-
سامزاویة الت-
طاردة المركزیةتأثیر القوة ال-
تأثیر قوة الشد االبتدائي-

Friction Belts
- Belt drive
- Types of belts
- Velocity ratio of belt
- Power transmitted
- Ratio of driving tension for flat belt
- Ratio of driving tension for V- belt
- Angle of contact
- The effect of centrifugal tension
- The effect of initial tension

13

14

15

16

17

نة الكتل الدوارةمواز
موازنة الكتل الدوارة في مستو واحد-
موازنة مجموعة كتل في مستو واحد-

الریاضيالحل-
الحل بطریقة رسم المخططات-
موازنة الكتل الدوارة في مستویات مختلفة-

Balancing of rotating masses
- Single mass rotating in same plane
- Several masses rotating in same
plane

- Mathematical solution
- Graphical solution
- Masses rotating in different planes

15

16

17

18
19

موازنة الكتل الترددیة
موازنة الكتل الترددیة-
(عمود اإلدارة والمكبس وعمود المرفق)-

Balancing of reciprocating masses
- Reciprocating masses
- (balancing in piston)

18
19

20

21

منظمات السرعة
منظمات ذات الحمل المباشر-

(منظم بورتر ومنظم برویل)
المنظمات المحملة بالنابض-

(منظم ھارتنل)

Speed governors
- Dead weight governors
(Portor and Proell)

- Spring loaded governors
(Hartnell)

20

21

22

23

الجیروسكوب
التأثیر الجیروسكوبي والعزم الناتج في:-
الطائرة-
الباخرة-
السیارة-
العجلة-

Gyroscope
- The gyroscope effect on:
- airplane
- ship
- automobile
- two wheel vehicle

22

23

24
25

الحذافة
مخطط عزم الدوران-
الطاقة المخزونة في الحذافة-
أبعاد الحذافة-

Flywheel
- Turning moment diagram
- Energy stored in flywheel
- Dimensions of flywheel rim

24
25

26

27

28

الحدبات والتوابع
مستقیمةات ذات جوانب حدب-
منحنیةحدبات ذات جوانب -
حدبات الدائرة-
أنواع التوابع وتقسیماتھ-
تأثیر قوة النابض المربوط بالتابع-
تأثیر العزم-

Cams and Followers
- Straight flank
- Curved flank
- Circular
- Different followers
- Force of spring
- Torque reaction

26

27

28

29
30

قوى القصور الذاتي
طریقة المركز اللحظي-
القوى عند عمود المرفق وعمود اإلدارة-

Inertia Forces
- Instantaneous center method
- Force in crank and connecting rod

29
30
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913رمز الموضوع: ھمك/
الموضوع: ھندسة صناعیة

4الوحدات: 
2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
-عملي: 
-مناقشة: 

Subject Number: ME\913
Subject: Industrial Engineering
Units: 4
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental:  -
Tutorial :  -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مراجعة عامة

تكوین جدول توزیع تكراري -
المضلع تمثیل البیانات في مدرج تكراري و-

و منحنى المتجمع الصاعد والنازلالتكراري
المركزیة و مقاییس التشتتمقاییس النزعة-

Preview
- Construction the frequency distribution
- Representation the data in Histogram ,

Frequency polygon and ogive
- Measures of location and measures of
variation

1

2
(.p.d.f )دالة الكثافة اإلحتمالیة 

االت الحوادث البسیطة والثنائیةمإحت-
ت للتوافیق لثالثة حوادث فأكثرإحتماال-
التبادیل والتوافیق -
)P.d.f(دالة الكثافة اإلحتمالیة-

Probability density function
- Probabilities of simple or two events
- Probabilities for combinations of
three or more events

- Permutations and combinations
- The probability density function( p.d.f.)

2

3
4

دوال التوزیعات
توزیع ثنائي الحدین و توزیع بواسون-
توزیع مربع كاي والتوزیع ،توزیع كاما -

الطبیعي

The distribution functions
- The binomial and poisson distributions
- The gamma , chi-square and normal
distributions

3
4

5

6

إختبار الفرضیات اإلحصائیة
طبیعة الفرضیات اإلحصائیة وأنواع الخطأ -

وإختبارات المتوسط للتوزیع الطبیعي

إختبارات حول الوسط الحسابي للتوزیع -
معلومغیر 2σندما تباین المجتمع الطبیعي ع

للتوزیع إختبارات حول الوسط الحسابي-
غیر الطبیعي

إختبارات حول الفرق بین نسبتین -
وإختبارات حول الفرق بین متوسطین

Tests of statistical hypotheses
- The nature of a statistical hypothesis,

two types of errors and tests about the
mean of a normal distribution

- Tests about the mean of a normal
population when σ2 unknown

- Tests about the mean of abnormal
population

- Tests about the difference of two
proportions ; and tests about the
difference of two means

5

6

7

8

9

اإلرتباط و اإلنحدار
للعینة وحساب اإلرتباط  معامل اإلرتباط-

البسیط 
المجتمعإختبار فرضیة حول معامل إرتباط -

وإختبار فرضیة حول معلمات اإلنحدار الخطي-
اإلنحدار الخطي البسیط

اإلنحدار الخطي المتعدد-

Correlation and regression
- The sample correlation coefficients ;
computation of simple correlation

- Testing hypotheses about the
population correlation coefficient

- Linear regression and testing
hypotheses about the parameters
in a simple linear regression

- Multiple linear regression

7

8

9

10

11

ANOVAتحلیل التباین 
تحلیل التباین بإتجاه واحد بحجم عینات -

مختلفة
تحلیل التباین بإتجاھین-

Analysis of variance (ANOVA)
- One- way analysis of variance with
different sample sizes

- Two- way analysis of variance

10

11
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12

13

14

البرمجة الخطیة
تعریف البرمجة الخطیة-
العامة ، القانونیة والقیاسیة )صیغھا ( -
الخطیةصیاغة النموذج الریاضي للبرمجة-

اضي بإستخدام طریقة الرسم حل النموذج الری-
والطریقة المبسطة

Mحل النموذج الریاضي بإستخدام إسلوب-
وطریقة المرحلتین

Linear programming (L.P.)
- Definition of the L.P.
- Forms of L.P. (general , canonical and
standard )

- Formulation of the mathematical
model of the L.P.

- Solving the mathematical model using
a graphical and simplex methods

- Solving the mathematical model using
M-technique and two- phase method

12

13

14

15

16

نماذج النقل والتخصیص
دام طریقة الركن   حل اإلبتدائي بإستخإیجاد ال-

وطریقة ، طریقة األقل كلفة الشمالي الغربي
وطریقة تقریب روسیل  VAMتقریب فوجل 

RAM

سار إیجاد الحل األمثل بإستخدام طریقة الم-
المتعرج أو طریقة المضاعفات

حل نماذج التخصیص في حالة التعظیم -
والتصغیر

Transportation and Assignment models
- Finding the starting solution using
northwest corner method, Least cost
method , Vogell's approximation
method (VAM) and Russel's
approximation method (RAM)

- Finding the optimal solution using
stepping stone and multipliers methods

- Solving the assignment models in
maximized or minimized

15

16

17

18

المخططات الشبكیة
رسم المخطط الشبكي وإیجاد المسار الحرج -

CP.تقییم ومراجعة البرامج وأسلوبPERT

رة الطبیعیة لتنفیذ المشروع بأقل تعجیل الفت-
الكلف

Network planning
- Graph the network and find the critical
path (CP) ; and the program evaluation
and review technique (PERT)

- Crashing the normal duration to
execute the project with least costs

17

18

19

20

نماذج التتابع
واحدة من المھام على ماكنةnإنجاز -

(Lpt , Spt ) و إنجازn من المھام على
ماكنتین

منnمن المكائن و mمن المھام على nإنجاز-
العشوائیةالمھام على ماكنتین ذات المسالك

Sequencing models
- Processing n jobs through one machine
( shortest and largest processing time
Spt and Lpt ); processing n jobs
through two machines

- Processing n jobs through m machines ;
processing n jobs through two machines
with randomly technical routes

19

20

21
نماذج اإلستبدال والصیانة

ار  لتحدید إستخدام متوسط مجموع الكلفة كمعی-
فترة إستبدال المكائن

دات المكائنإلستبدال الفردي لوحكلفة ا-
متوسط كلفة اإلستبدال الجماعي لكل فترة -

كمعیار لتحدید اإلستبدال األمثل ( فردي أم 
جماعي ) 

نموذج الصیانة-

Replacement and maintenance models
- Using the average total cost as a

criterion to determine the period of
replacement the machines

- Cost of individual replacement for
items of machines

- Average cost group replacement per
period as a criterion to determine the
optimal replacement (individual or
grouped )

- Maintenance model

21
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22

23

نماذج الخزین
نموذج الخزین العام -
نماذج الكمیة اإلقتصادیة للطلبیة الثابتة-

EOQ ،EOQمع توقف األسعار
متعددة الفقرات بمحدودیة الخزنEOQو

اإلحتماليEOQنموذج -
نماذج فقرة واحدة ونموذج عدة فقرات-

Inventory models
- General inventory model
- Static economic order quality
(EOQ) models ; EOQ with price break ;
and multi - item EOQ with storage
limitation

- Probabilistic EOQ model
- Single - period models ; and multi
period model

22

23

24
یزواأل
9000األیزو وTQMإدارة الجودة الشاملة -

ISO
- Total quality management (TQM) ;
and ISO:9000

24

25

26

27

السیطرة النوعیة
قبول المعاینة ، -
للمعاینة المفردة والثنائیة OCحساب منحنى -

والمعاینة المتتابعة

، Xطرة ( خرائط المتوسط خرائط السی-
نسب ، σو اإلنحراف المعیاري Rالمدى 

)Pالمعیب 
مستوى الجودة-
مخططات المعاینة -

المتعددة )فردة ، الثنائیة و ( الم

Quality control
- Acceptance sampling
- Calculation the OC-curve for single
sampling schemes ; rectifying schemes;
double sampling schemes ; and
sequential sampling

- Process control and control charts
( X -chart , R-charts ,σ-charts and
P-charts)

- Quality level
- Sampling plans
( single , double and multiple )

25

26

27

28

29

30

المعولیة
المعولیة-
دوال العطل-
MTTFمتوسط زمن العطل -
التباین-
دالة نسبة المخاطرة-
الدالة الشرطیة للمعولیة-
دالة المعولیة الخاضعة للتوزیعین األسي -

و ویبل
ربوطة على التوالي معولیة المنظومة الم-

أو التوازي
التوازي –منظومة الربط المشترك التوالي -

و المستوى العالي والواطئ للفائض

Reliability
- Reliability
- Failure functions
- Mean time to failure MTTF
- Variance
- Hazard rate function
- Conditional reliability
- Exponential and Weibull reliability
functions

- Reliability of system with serial and
parallel configuration

- Combined series – parallel system and
high –level and low – level redundancy

28

29

30
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543رمز الموضوع: ھمك/
انتقال حرارةالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري:
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\543
Subject: Heat Transfer
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مقدمة

تعاریف مفاھیم عامة و-
انتقال الحرارة بالتوصیل -
انتقال الحرارة بالحمل-
انتقال الحرارة باإلشعاع-

Introduction
- General concepts and definitions
- Heat conduction
- Convective heat transfer
- Thermal radiation

1

2

انتقال الحرارة بالتوصیل(المعادلة العامة)

المعادلة العامة للتوصیل-
التوصیل للحالة المستقرة وباتجاه واحد -

جدار مستويخالل

Conduction heat transfer (general
equation)
- General heat conduction equation
- One-dimensional, steady state,
conduction through plane wall

2

3

انتقال الحرارة بالتوصیل(للحالة المستقرة وباتجاه 
واحد)

جدار مركب-
اسطوانة مفردة ومركبة-
كرة وكرة مركبة-

Conduction heat transfer (1-D, steady
state)
- Composed wall
- Cylinder, composed cylinder
- Sphere, composed sphere

3

4

5

انتقال الحرارة بالتوصیل( للحالة المستقرة وباتجاه 
:فيواحد مع تولید داخلي)

جدار مستوي-
جدار مركب-
اسطوانة صلدة-
اسطوانة مجوفة-
كرة-
السمك الحرج للعازل الحراري-

Conduction heat transfer (1-D, steady
state, with heat generation) in
- Plane wall
- Composed wall
- Solid cylinder
- Hollow cylinder
- Sphere
- Critical thickness of insulation

4

5

6

7

رارة في األجسام المزعنفةانتقال الح

المعادلة العامة لتوزیع درجات الحرارة-
زعنفة طویلة جدا-
یرةزعنفة قص-

زعنفة معزولة النھایة-
فعالیة الزعنفة-
تطبیقات للمواضیع السابقة-

Heat transfer through extended
surfaces (fins)
- General equation for temperature
distribution.

- Very long fin
- Short fin
- End insulated fin
- Effectiveness of the fin
- Applications for previous subjects

6

7

8

9

10

انتقال الحرارة بالتوصیل للحالة المستقرة في وسط 
ثنائي البعد

دیةلمختلف الظروف الحالحل التحلیلي -

الحل التام لمختلف الظروف الحدیة-

الحل العددي النتقال الحرارة بالتوصیل -
للحالة المستقرة ولوسط ثنائي البعد(العقد)

2-D, Steady state heat conduction

- Analytical solution with different
boundary conditions

- Exact Solution with different
boundary  conditions

- Numerical solution for two-D steady
state heat conduction equation (nodes)

8

9

10
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11

12

في ةانتقال الحرارة بالتوصیل للحالة غیر المستقر
وسط ثنائي البعد

الحل التحلیلي (نظام السعة المتكتلة)-

الحل العددي-

2-D Unsteady state heat conduction

- Analytical solution for the unsteady
state heat conduction equation.
(lumped system)

- Numerical solution

11

12

13
انتقال الحرارة بالحمل

أساسیات جریان الموائع-
الجریان الطباقي والمضطرب-
المستویة ة المتاّخمة على األسطح الطبقنمو-

والجریان الداخلي

Convective heat transfer
- Fluid flow background
- Laminar and turbulent flow
- Boundary layer growth for
external flow and internal flow

13

14

15

الحمل القسري
ةمعادلة الطاق-
الطبقة المتأخمة الحراریة وتوزیع درجة -

الحرارة وانتقال الحرارة ل:
الجریان الطباقي فوق سطح مستوي

الجریان الطباقي داخل المجاري المغلقة

المعادالت التجریبیة للجریان المتقاطع لألجسام -
وانیة والكرویة ومجموعة اسطواناتاالسط

المعادالت التجریبیة للجریان األضطرابي-

Forced convection
- Energy equation
- Thermal boundary layer and
temperature distribution and heat
transfer for:

Laminar flow over flat plate
Laminar flow through closed
conduit

- Empirical equation for cross flow
for cylinder, sphere and tube bank

- Empirical equation for turbulent flow

14

15

16
حساب األعداد الالبعدیة للحمل القسري

الحل الریاضي-
Calculation of dimensionless numbers
- Analytical solution16

17
الحرالحمل 

عامةممفاھی-
عدد كراشوف-
الحمل الحر من :-

صفیحة مستویة وأنبوب عمودیان
صفیحة مستویة وأنبوب أفقیان

Natural convection
- General concepts
- Grashof number
- Free convection for:

Vertical plate and tube
Horizontal plate and tube

17

18

19

20

21

اإلشعاع الحراري
مدخل إلى اإلشعاع الحراري-
الموجات الكھرومغناطیسیة-
الجسم األسود-
معامل الشكل-
اإلشعاع الحراري بین:-

صفیحتان متوازیتان(رمادي)
المركزنأسطوانتین متحدتی

أكثر من جسمیناإلشعاع الحراري بین -
شبكة المقاومات الحراریة-

الحواجز اإلشعاعیة-

Thermal radiation
- Introduction to thermal radiation
- The electromagnetic waves
- The black body
- The shape factor
- Thermal radiation between:

Two parallel plates (gray)
Two concentric cylinder

- Thermal radiation between more
than two bodies.

- Thermal resistance network
- Radiation shields

18

19

20

21

22

23

24

المبادالت الحراریة
مفاھیم عامة-
أنواع المبادالت الحراریة-
متوسط الیة بطریقة أداء المبادالت الحرار-

اللوغارتمي لفرق درجات الحرارة
فعالیة المبادل الحراري-
طریقة عدد وحدات االنتقال-

Heat exchanger
- General concepts
- Types of heat exchangers
- Heat exchangers performance
by LMTD method

- Heat exchanger’s effectiveness.
- NTU method

22

23

24
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25
26
27

انتقال الحرارة بالتكثیف والتبخیر على 
( أنبوب عمودي، أنبوب أفقي، مجموعة أنابیب)

مفاھیم التكثیف-
انتقال الحرارة بالتكثیف-
المعادالت التجریبیة للتكثیف-

Condensation and vaporization heat
transfer on (vertical tube, horizontal
tube, tube bank)
- Concepts of condensation
- Heat transfer due to condensation
- Empirical equation for condensation

25
26
27

28
انتقال الحرارة بالغلیان

منحني انتقال الحرارة بالغلیان-
المعادالت التجریبیة للغلیان-

Boiling heat transfer
- H.T. due to boiling curve
- Empirical equations for boiling

28

29

الحرارة بالغلیان انتقالحساب
(المعادالت التجریبیة)

حساب معامل انتقال الحرارة-

Boiling heat transfer calculation
(empirical equations)
- Calculation of heat transfer
coefficient

29

30
انتقال الكتلة

مفاھیم عامة-
طرق انتقال الكتلة-

Mass transfer
- General concepts
- Mass transfer modes

30
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123رمز الموضوع: ھمك/
الموضوع: تحلیالت ھندسیة و عددیة

5الوحدات: 
2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
-مناقشة: 

Subject Number: ME\123
Subject: Engineering and Numerical
Analysis
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
تحویالت البالس

مقدمة -
تعریف تحویالت البالس-

Laplace Transformations (L.T)
- Introduction
- Definition of  L.T

1

2

تحویالت البالس العكسیة

مقدمة -
البالستعریف معكوس تحویالت-

Inverse Laplace Transformations
(I.L.T.)
- Introduction
- Definition of  I.L.T

2

3

باستخدام تحویالت حل المعادالت التفاضلیة
البالس

طریقة الحل-
أمثلة-

Solution of differential equations using
L.T
- Method of solution
- Examples

3

4
تطبیقات

حل المسائل لاستخدام تحویالت البالس-
العملیة

Applications
- Using L.T. for solving practical
problems

4

5

حل المعادالت التفاضلیة ذات الدرجة الثانیة 
القوىةة متسلسلبطریق

مقدمة -
الشاذةاالعتیادیة والنقطة الحل قرب النقطة -

Solution of 2nd order D.E. using power
series method
- Introduction
- Solution near the ordinary point and
singular point

5

6

معادلة بزل + معادلة لیجندرا

مقدمة -
تطبیقات الحل-

Bessel's equation + Legendre's
equation
- Introduction
- Application of solution

6

7
حل المعادالت التفاضلیة الجزئیة

تعریفھا -
طرق حل المعادالت التفاضلیة الجزئیة-

Solution of partial D.E
- Definition
- Methods of solution of P.D.E.

7

8
استخدام طریقة فصل المتغیرات

تعریف طریقة فصل المتغیرات -
أمثلة-

Using of separation method
- Definition of separation method
- Examples

8

9
تطبیقات على انتقال الحرارة

ل الحرارة ببعد واحد حل معادلة انتقا-
رةالمستقوللحالة غیر

Applications of heat transfer
- Solution of unsteady one dimensional
heat equation

9

10

11

12

المصفوفات
تعاریفومقدمة -
مصفوفات خاصة-
خواص المصفوفات-
فئة المصفوفة-
متجھات-
تحویل خطي-
تحویل متعامد-
قیم ایكن-
تجھات ایكنم-

Matrices
- Introduction and definitions
- Special matrices
-Properties of matrices, Adj A, A-1

- Rank of a matrix
- Vectors
- Linear transformation
- Orthogonal transformation
- Eigen values
- Eigen vectors

10

11

12
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13
المعادالت الالخطیةحل 
مقدمة -
تطبیقات على المعادلة الالخطیة-

Solution of non- linear equations
- Introduction
- Application of non- linear equations

13

14

طریقة التكرار البسیط +
طریقة االنشطار

مقدمة-
وصف الطرق-
أمثلة-

Simple iteration method +
Bisection method
- Introduction
- Description of methods
- Examples

14

15
رافسن–طریقة نیوتن 

االشتقاق-
تطبیقات -

إیجاد الجذر ألتربیعي 
إیجاد الجذر ألي رقم
إیجاد مقلوب أي عدد

Newton –Raphson method
- Derivation
- Applications

Square Roots
Roots of an arbitrary order
Reciprocal of any number

15

16

حل المعادالت اآلنیة الخطیة

المعادالتتعریف-
الحلطرق -

Solution of simultaneously linear
equations
- Definition of equations
- Methods of solution

16

17
الطرق المباشرة

الحل باستخدام المعكوس -
الحل باستخدام طریقة الحذف الكاوس-
جوردن  -الحل باستخدام كاوس-

Direct methods
- Matrix inversion
- Gauss- Elimination
- Gauss -Jordan Elimination

17

18
اشرةالطرق غیر المب

طریقة جاكوب -
سیدل  –طریقة كاوس -

Indirect methods
- Jacob's method
- Gauss- Seidle method

18

19
تطبیقات

أمثلة -
مسائل-

Applications
- Examples
- problems

19

20
تطابق المنحنیات

االنحدار الخطي -
تطبیقات االنحدار الخطي-
االنحدار الخطيإلى خطيالالاالنحدار تحویل -

Curve fitting
- linear Regression
- Applications of linear regression
- Transformation of nonlinear regression

to linear regression

20

21
االستكمال العددي

مقدمة -
االستكمال الخطي -
ال ألتربیعياالستكم-

Numerical interpolation
- Introduction
- Linear interpolation
- Quadratic interpolation

21

22

المحددة +  صیغ االشتقاق تطریقة الفرو قا
األمامیة والخلفیة والمركزیة

المحددةتطریقة الفرو قامدخل إلى -
المتساویةاشتقاق الصیغ الثالثة للمسافات-

Finite differences method + Forward
and Backward and center expressions
- Introduction to finite differences
method

- Derivation of formulas with equal step
size

22

23
الكرانج-صیغة نیوتن

یانات ذات  لحل البةالصیغتطبیق-
متساویةالغیر المسافات المتساویة و

Newton and Lagrange forms
- Using this method for equal

segment and unequal segments
23

24
التفاضل العددي

األولى ةقالمشت-
قة الثانیةالمشت-

Numerical differentiation
- First derivative
- Second derivative

24
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25
التكامل العددي

طریقة شبھ المنحرف -
)1/3ون (طریقة  سمبس-
)3/8ون(طریقة  سمبس-

Numerical  Integration
- trapezoidal rule
- Simpson Rule (1/3)
- Simpson Rule(3/8)

25

26
التكامل العددي ثنائي البعد

العدديالتكاملتطبیقات -
أمثلة-

Two dimensions integration
- Applications
- Examples

26

27

28

حل المعادالت التفاضلیة االعتیادیة

طریقة متسلسلة تایلر-
طریقة أویلر البسیطة-
طریقة أویلر المعدلة-
كوتا-طریقة رانج -

Solution of ordinary differential
equations O.D.E.
- Taylor series method
- Simple Euler method
- Modified Euler method
- Runge-kutta method

27

28

29
30

الفروقات المحددة لحل المعادالت التفاضلیةطریقة 

المعادالت التفاضلیة االعتیادیة-
المعادالت التفاضلیة الجزئیة-

لناقصمعادلة القطع ا
معادلة القطع المكافئ

معادلة القطع الزائد

Finite differences method  for solution
of differential equations
- Ordinary differential equations
- Partial differential equations

Elliptic equation
Parabolic equation
Hyperbolic equation

29
30
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343رمز الموضوع: ھمك/
Iالھندسة المیكانیكیةتصمیمالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\343
Subject: Mechanical Engineering
Design I
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1

2

األجھادات البسیطة وكیفیة اختیار المعدن
أجھاد الشد , أجھاد القص ، أجھاد التحمیل-

اختیار المعادن المناسبة-

Simple stresses and material selection
- Tensile stress, shear stress,

bearing stress
- Choosing suitable materials

1

2

3
اللحام

تصمیم مناطق اللحام-
Welding
- Design of welding3

4
األجھادات المركبة

نظریات الفشل في األجھادات المركبة-
Combined stresses
- Theories of failures4

5
تطبیقات على األجھادات البسیطة

تطبیق األجھادات البسیطة على البراشیم-
Application of simple stresses
- Application of simple stresses
on rivets

5

6

7

األعمدة
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة-
تصمیم العمود المعرض إلجھاد التواء-
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة -

والتواء
تصمیم العمود المعرض إلجھاد حنایة -

والتواء وقوة محوریة

Shafts
- Shaft subjected to bending
- Shaft subjected to torsion
- Shaft subjected to bending and
torsion

- Shaft subjected to bending and
torsion with axial load

6

7

8
القوى المؤثرة على التروس

القوى المؤثرة على الترس المستقیم-
القوى المؤثرة على الترس المائل-
القوى المؤثرة على الترس المخروطي-

Forces on gears
- Forces on spur gear
- Forces on helical gear
- Forces on bevel gear

8

9
القارنات

أنواع القارنات-
تصمیم القارنة-

Couplings
- Type of couplings
- Design of flange coupling

9

10
الخوابیر

أنواع الخوابیر-
تصمیم الخوابیر-

Keys
- Types of keys
- Design of keys

10

11

12
13

الركائز
)المتدحرجة واألنزالقیة(أنواع الركائز -

أنواع الركائز المتدحرجة-
تصمیم الركائز المتدحرجة-

Bearings
- Types of bearings (Rolling and
Sliding)

- Types of Rolling bearings
- Design of Rolling bearings and

11

12
13

14
15

القوابض
أنواع القوابض-
تصمیم القابض المستوي-
بض المخروطياتصمیم الق-

Clutches
- Types of clutches
- Design of flat clutch
- Design of cone clutch

14
15

16
17

النوابض
أنواع النوابض-
بضتصمیم النوا-

Springs
- Types of springs
- Design of springs

16
17
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18
الكوابح

أنواع الكوابح-
تصمیم الكوابح-

Brakes
- Types of brakes
- Design of brakes

18

19
20

21

األحمال المتغیرةتصمیم 
أنواع األحمال المتغیرة-
)M-Aمخطط (،إجھاد الكلل-
)Goodman( خط-
)Soderbergخط ( -
معامل تمركز األجھادات-

Dynamic loading design
- Types of dynamic loading
- Endurance limit (A - M ) diagram
- Goodman line
- Soderberg line
- Stress concentration factor

19
20

21

22
البراغي

الشد االبتدائي في البراغي-
Bolts
- Preload of bolts22

23
24

لوالب نقل القدرة
أنواع لوالب نقل القدرة-
تصمیم لوالب نقل القدرة-

Power screw
- Types of power screw
- Design of power screw

23
24

25
أوعیة الضغط

تصمیم أوعیة الضغط-
Pressure vessel
- Design of pressure vessel25

26
27

القوایش
أنواع القوایش-
تصمیم القوایش-

Belts
- Types of belts
- Design of belts

26
27

28
29
30

التروس
تقیمةتصمیم التروس المس-
تصمیم التروس المائلة-
تصمیم التروس المائلة-

Gears
- Design of spur gears
- Design of helical gears
- Design of helical gears

28
29
30
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Subject Number: ME\ 473
Subject : Internal Combustion Engine
Parts Design
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:-

473ھمك /رمز الموضوع:
احتراق داخليكائنمالموضوع:

5الوحدات:
2الساعات األسبوعیة :نظري :
1عملي :
-مناقشة :

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Introduction

- Introduction to internal combustion
engine

(مقدمة)مدخل
حتراق الداخلياالمدخل الى محركات- 1

2
Heat Engines Classification

- Internal combustion engine
classifications on bases of :

Design
Valve location
Method of ignition

تصنیف المحركات الحراریة.
تصنیف محركات االحتراق الداخلي على -

اساس:
التصمیم

موقع الصمامات
طریقة االشتعال

2

3
I.C.E. Terminology

- TDC & BDC
- Stroke & swept volume
- Compression ratio

مصطلحات محركات االحتراق الداخلي
ن م ع & ن م س-
الشوط و حجم االكتساح-
نسبة االنضغاط-

3

4
Air Standard Cycles

- General review
دورات الھواء القیاسیة

نظرة عامة- 4
5 - Comparison between Otto, Diesel

and dual cycles
نائیةثارنة بین دورات اوتو ، دیزل و المق- 5

6
Ideal Engines

- Intake process
- Exhaust process

المحركات المثالیة
اجراء الدخول-
عادماجراء ال-

6

7
Fuel

- Sources of fuel
- Types
- Properties

الوقود
مصادر الوقود-
انواع الوقود-
میزات الوقود-

7

8
Combustion

- Basic chemistry
- Stoichiometry

االحتراق
الكیمیاء االساسیة-
نسبة الخلط-

8

9 - Exhaust gas analysis
- Dissociation

تحلیل غازات العادم-
التفكك-

9

10 - Calorific value of fuel
- Internal energy, enthalpy of combustion
and enthalpy of formation

القیمة الحراریة للوقود-
الطاقة الداخلیة ، انثالبي االحتراق و انثالبي -

التكون

10

11 - Combustion in gasoline engines
- Octane number

االحتراق في محركات البنزین-
رقم االوكتان-

11

12 - Combustion in Diesel engines
- Cetane number

االحتراق في محركات الدیزیل-
رقم السیتان-

12
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13
Fuel-Air Cycles

- Effect of working medium
constituents

- Specific heat variation effect

الھواء- الوقوددورات 
تاثیر مكونات مادة العمل-
تاثیر تغیر الحرارة النوعیة-

13

14 - Dissociation effect تاثیر التفكك- 14

15
Actual Cycles

- Effect of ignition
- Effect of inlet and exhaust valve
closing
- Effect of fuel-air ratio

الدورات الحقیقیة
تاثیر االشتعال-
ثیر انغالق صمام الدخول و العادمتا-
الھواء-تاثیر نسبة الوقود-

15

16
Valve Timing

- Valve timing
توقیت الصمام

توقیت الصمام- 16

17
Spark Timing

- Spark timing
- Firing order

توقیت القدح
توقیت القدح-
ترتیب االشتعال-

17

18
Engine Test & Performance

- Fuel measurement
- Air consumption measurements
- Volumetric efficiency

اداء و فحص المحرك
اس استھالك الوقودقی-
قیاس استھالك الھواء-
الكفاءة الحجمیة-

18

19
Power Measurement
- Methods of measuring of indicated
power

قیاس القدرة
طرق قیاس القدرة البیانیة- 19

20 - Methods of measuring of brake
power
- Methods of measuring of friction
power

طرق قیاس القدرة االلمكبحیة-
كیةطرق قیاس القدرة االحتكا-

20

21
Engine Heat Balance

- Heat balance
- Heat losses

ة للمحركیالموازنة الحرار
الموازنة الحراریة-
الخسائر الحراریة-

21

22 Fuel Metering
- Petrol (gasoline) engines

تنظیم الوقود
محركات البنزین-

22

23 - Diesel engines. لدیزلمحركات ا- 23

24
Super Charging
- Types
- Use

الشاحن القسري
االنواع-
االستخدام-

24

25
Turbo-Charging

- Types
- Use

الشاحن التوربیني
االنواع-
االستخدام-

25

26
Two-Stroke Engines

- Two-Stroke Engines cycles
المحركات ثنائیة الشوط

دورات المحركات ثنائیة الشوط- 26

27

Port Timing & Scavenging of Two-
stroke Engines

- Ports
- Scavenging

توقیتات الفتحات و الكسح في المحركات ثنائیة 
الشوط

الفتحات-
الكسح-

27
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28
Emissions & Air Pollution

- Poisoning gases
- Acidic gases
- Particulate matters

االنبعاثات و تلوث الھواء
الغازات السامة-
الغازات الحامضیة-
المواد الدقائقیة-

28

29 - Measurements القیاسات- 29
30 - Control

- International regulates
السیطرة-
االنظمة العالمیة-

30



السیاراتفرع قسم ھندسة المكائن والمعدات / 
Department of Machines and Equipment Engineering\ Automotive Engineering

Thirdثالثمرحلة الصف ال year stage

رمز الموضوع
No.

الموضوع
Subjects

الساعات الدراسیة
Studying Hoursعدد الوحدات

Units
المالحظات
notice نظري

Theoretical
عملي

Experimental
مناقشة

Tutorial

ھمك/ 123
تحلیالت ھندسیة وعددیة

Engineering & Numerical
Analysis

21-5

نظریة مكائنھمك/ 243
Machine Theory2115

ھمك/ 343
I الھندسة المیكانیكیةتصمیم

Mechanical Engineering
Design I

2115

مكائن احتراق داخليھمك/ 473
Internal Combustion Engines21-5

انتقال حرارةھمك/ 543
Heat Transfer2-14

IIمیكانیك موائع ھمك/ 673
Fluid Mechanics II2115

مركباتنظریة ھمك/ 773
Vehicles Theory2115

بالحاسبةالتصمیم المعززھمك/ 823
Computer Added Design11-3

ھندسة صناعیةھمك/ 913
Industrial Engineering2--4

177541المجموع
Total Units=41عدد الوحداتTotal Hours=29عدد الساعاتTotal Subjects=9عدد المواد
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673رقم الموضوع: ھمك/ 
IIمیكانیك الموائع الموضوع: 
5الوحدات :

2الساعات اإلسبوعیة: نظري:
1مناقشة:
1عملي:

Subject No.: ME\673
Subject: Fluid Mechanics II
Units:5
Weekly Hours: Theoretical:2

Tutorial:1
Practical:1

ContentsWeekالمحتویاتاالسبوع

1
ستوك–معادالت نافیر 

مقدمة-
االشتقاق-

Navier-Stokes equations
- Introduction
- Derivation

1

ازیتینالجریان الطباقي بین صفیحتین متو-2
جریان كوتا-

- Laminar flow between parallel
plates
- Couette flow

2

-التزییت الھیدرودینامیكي-3 Hydrodynamic lubrication3
المحمل االنزالقي-4

المحمل ذو أطواق-
- Sliding bearing
- Collar bearing

4

بین اسطوانتین متمركزتین الجریان الطباقي -5
دوارتین

- Laminar flow between coaxial
rotating cylinders

5

6
نظریة الطبقة المتاخمة

مقدمة-
سمك اإلزاحة ، سمك الزخم ، سمك الطاقة-

Boundary layer theory
- Introduction
- Displacement, Momentum, and
Energy thicknesses.

6

-معادلة الزخم للطبقة المتاخمة-7 Momentum equation for the
boundary layer.

7

-الطبقة المتاخمة الطباقیة-8 Laminar boundary layer8
الطبقة المتاخمة االضطرابیة-9

التحول من الجریان الطباقي إلى االضطرابي-
- Turbulent boundary layer
- Transition from laminar to
turbulent flow

9

تأثیر انحدار الضغط-10
االنفصال و الكبح الناشئ عن الضغط-

- Effect of pressure gradient
- Separation and pressure drag

10

-انفصال الجریان في األنابیب و مجاري الھواء-11 Separation of flow inside pipes
and ducts

11

12
المضخات

مقدمة عامة-
التصنیف-

Pumps
- General introduction
- Classification

12

13
المضخة الطاردة المركزیة

معادلة عزم الزخم -
ةمثلثات السرع-
الكفاءات-

Centrifugal pump
- The moment of momentum
equation
- Velocity diagrams
- Efficiencies

13

أنواع الدفاعات-14
منحنیات األداء-

- Types of impellers
- Performance curves

14

نقطة االشتغال-15
ربط المضخات (توالي / توازي)-

- Operating point
- Pump connection
(series / parallel)

15

16
المضخات متعددة المراحل

نظرة عامة-
أنواع المضخات متعددة المراحل-

Multistage pumps
- General view
- Types of  multistage pumps

16
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17
اختیار المضخات

خرائط اختیار المضخات-
خرائط األداء-

Pump selection
- Pump selection charts
- Performance charts

17

18
المضخات

السرعة النوعیة-
التحلیل البعدي و قوانین التشابھ للمضخات-

Pumps
- Specific speed
- Dimensional analysis and
similarity laws for pumps

18

19
التكھف

التكھف في المضخات-
Cavitation
- Cavitation in pumps19

20
المراوح

مقدمة عامة-
التصنیف-

Fans
- General introduction
- Classification

20

21
أنواع المراوح

المروحة الطاردة المركزیة-
المروحة المحوریة-

Types of fans
- Centrifugal fan
- Axial flow fan

21

22
خصائص المروحة

خصائص (المروحة+المنظومة)-
ربط المراوح (توالي / توازي)-

Fan characteristics
- Fan and system characteristics
- Fan arrangements
(series / parallel)

22

23
الجریان ثنائي الطور

مقدمة-
أنماط الجریان-

Two-phase flow
- Introduction
- Flow patterns

23

24
الجریان ثنائي الطور (غاز + سائل)

نموذج الجریان المتجانس-
Two-phase flow(gas + liquid)
- Homogeneous flow model24

-نموذج الجریان المنفصل-25 Separated flow model25
-تطبیقات-26 Applications26

27
نظریة الجریان الجھدي( المائع المثالي)

مقدمة-
معادلة االستمراریة-
معادلة الدوامات-

Potential flow theory (Ideal fluid)
- Introduction
- Continuity equation
- Vorticity equation

27

28
مفاھیم أساسیة في الجریان الجھدي

دالة االنسیاب-
دالة الجھد-
الدوران-

Basic concepts in potential flow
- Stream function
- Potential function
- Circulation

28

29
أنماط الجریان األساسیة

الجریان المنتظم-
المنبع ، الغور-
القطب المزدوج-

Basic flow patterns
- Uniform flow
- Source , Sink
- Doublet

29

الدوامة الحرة-30
الجریان في زاویة-
الجریان في مجرى منحني-

- Free vortex
- Flow in the vicinity of a corner
- Flow in a bend

30
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243رمز الموضوع: ھمك/
نظریة المكائنالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\243
Subject: Theory of Machines
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
اآللیات

اآللة-
نظریة اآلالت-
الھیكل-
وصالت الربط-
حركة اتصال وصلتین-
السلسلة الحركیة-

Mechanisms
- Machine
- Theory of machines
- Structure
- Links
- Kinematics pair
- Kinematics chain

1

2

3

مخطط السرع لآللیات
مخطط السرع-
ن یتحركان یالنسبیة بین جسمسرعةال-

ستقیمبخط م
لةالوصىلنقطة علالنسبیة سرعةال-
السرعة النسبیة للوصالت المختلفة-

ة ذات أربعة توصیالتاإللی-
)صفیحة رباعیة،صفیحة ثالثیةمع(

السرعة النسبیة لوصالت ذراع المكبس-
السرعة في مفاصل الوصالت-

Velocity of Mechanisms
- Velocity diagram.
- Relative velocity of two bodies
moving in straight line

- Relative velocity of point on link
- Relative velocity of Four Bar
mechanism with binary links

- Relative velocity of Four-Bar
with binary and ternary links.

- Relative velocity of slider crank
mechanism.

- Rubbing velocity of a pin joint

2

3

4
5

6

التعجیل في اآللیات
مخططات التعجیل-
التعجیل المماسي -
التعجیل المركزي-
تعجیل كوریولس-

Acceleration in mechanisms
- Acceleration diagrams
- Tangential component
- Radial component
- Coriolis component

4
5

6

7

8

الترس المستقیم
الخطوةةائردرقط-
الشرط الالزم لنقل نسبة سرع ثابتة-
سرعة االنزالق-
مسار التماس-

سماقوس الت-
التداخل-
جریدة مسننة وترس-

Spur Gear
- Pitch circle diameter
- Condition for transmission of

constant velocity ratio
- Velocity of sliding
- Path of contact
- Arc of contact
- Interference
- Rack and pinion

7

8

9

10
11
12

المسلسالت الترسیة
المسلسالت البسیطة-
المسلسالت المعقدة-
المسلسالت الكواكبیة البسیطة-
المسلسالت الكواكبیة المركبة-
لترسیةلمسلسالت اعزوم الدوران على ا-

Gear Trains
- Simple gear trains
- Compound gear trains
- Simple epicyclic gear trains
- Compound epicyclic gear trains
- Torques on gear trains

9

10
11
12
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13

14

(القوایش)السیور االحتكاكیة
نقل الحركة بالسیور-
ع األحزمة (السیور)أنوا-
نسب السرع في السیور-
انتقال الطاقة-
للسیور العدلة نسبة التوتر-
(V)على شكل سیورنسبة التوتر لل-
سامزاویة الت-
طاردة المركزیةتأثیر القوة ال-
تأثیر قوة الشد االبتدائي-

Friction Belts
- Belt drive
- Types of belts
- Velocity ratio of belt
- Power transmitted
- Ratio of driving tension for flat belt
- Ratio of driving tension for V- belt
- Angle of contact
- The effect of centrifugal tension
- The effect of initial tension

13

14

15

16

17

نة الكتل الدوارةمواز
موازنة الكتل الدوارة في مستو واحد-
موازنة مجموعة كتل في مستو واحد-

الریاضيالحل-
الحل بطریقة رسم المخططات-
موازنة الكتل الدوارة في مستویات مختلفة-

Balancing of rotating masses
- Single mass rotating in same plane
- Several masses rotating in same
plane

- Mathematical solution
- Graphical solution
- Masses rotating in different planes

15

16

17

18
19

موازنة الكتل الترددیة
موازنة الكتل الترددیة-
(عمود اإلدارة والمكبس وعمود المرفق)-

Balancing of reciprocating masses
- Reciprocating masses
- (balancing in piston)

18
19

20

21

منظمات السرعة
منظمات ذات الحمل المباشر-

(منظم بورتر ومنظم برویل)
المنظمات المحملة بالنابض-

(منظم ھارتنل)

Speed governors
- Dead weight governors
(Portor and Proell)

- Spring loaded governors
(Hartnell)

20

21

22

23

الجیروسكوب
التأثیر الجیروسكوبي والعزم الناتج في:-
الطائرة-
الباخرة-
السیارة-
العجلة-

Gyroscope
- The gyroscope effect on:
- airplane
- ship
- automobile
- two wheel vehicle

22

23

24
25

الحذافة
مخطط عزم الدوران-
الطاقة المخزونة في الحذافة-
أبعاد الحذافة-

Flywheel
- Turning moment diagram
- Energy stored in flywheel
- Dimensions of flywheel rim

24
25

26

27

28

الحدبات والتوابع
مستقیمةات ذات جوانب حدب-
منحنیةحدبات ذات جوانب -
حدبات الدائرة-
أنواع التوابع وتقسیماتھ-
تأثیر قوة النابض المربوط بالتابع-
تأثیر العزم-

Cams and Followers
- Straight flank
- Curved flank
- Circular
- Different followers
- Force of spring
- Torque reaction

26

27

28

29
30

قوى القصور الذاتي
طریقة المركز اللحظي-
القوى عند عمود المرفق وعمود اإلدارة-

Inertia Forces
- Instantaneous center method
- Force in crank and connecting rod

29
30
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Subject Number: ME\ 773
Subject : Vehicles Theory
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

773ھمك /رمز الموضوع:
نظریة مركباتالموضوع:
5الوحدات:

2نظري :ات األسبوعیة :الساع
1عملي :
1مناقشة :

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Vehicle theory

- Introduction
نظریة السیارات

مقدمة- 1

2

Mechanics of rolling tire. Rolling tire on
hard rod

- Mechanics of pneumatic tires on the
concrete & asphalt roads

تدحرج االطار على طریق میكانیكیة تدحرج االطار
صلب

میكانیكیة تدحرج االطارالمرن المصنوع من -
مادة المطاط على الطرق الكونكریتیة واالسفلتیة

2

3
Causes of creation of rolling resist.

- Hystreressis phenomenon as a primary
cause of rolling resistance.

- The secondary causes.

اسباب نشؤ مقاومة التدحرج
ظاھرة الھسترة كمسبب رئیسي لمقاومة -

المسببات الثانویة االخرى لمقاومة التدحرج
التدحرج

3

4
Factors affect on rolling resist.

- Tire tread
- Type of road

العوامل المؤثرة على مقاومة التدحرج
عمق نقشة االطار-
نوع الطریق   -

4

5

Properties of pneumatic tires. Radii of
tires

- Rubber properties of tire in three
directions
- Advantages
- Disadvantages
- Dynamic and rolling radius

الطارات وانصاف اقطارھاخواص ا

مطاطیة االطار بثالث اتجاھات-
االیجابیات-
السلبیات -
انصاف االقطار الدینامیكي والتدحرجي-

5

6

Forces & moments effect on moving of
vehicle. Essential equations

- Studying the force on moving vehicles
- Moments effect on moving vehicles
- Moving essential equations

القوى والعزوم المؤثرة على السیارة اثناء سیرھا 
معادلة الدفع الرئیسیة

القوى المؤثرة على السیارة اثناء مسیرھا-
العزوم المؤثرة على السیارة اثناء مسیرھا -
معادلة الدفع الرئیسیة-

6

7
Moving resistances & tractive effort

- Rolling resistances
- Gradient resistances

مقاومات المسیر وجھد السحب
مقاومة التدحرج-
مقاومة التسلق-

7

8
Aerodynamic resistances

- Inertia resistances
مقاومة الھواء

مقاومةالقصور الذاتي- 8

9
Problems

- Resistances effect on moving vehicles
problems

مسائل
مسائل بالمقاومات المؤثرة على السیارة اثناء -

مسیرھا
9
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10
Total resistances required tractive effort

- Tractive Resistances calculations
- Required assumptions
- Tractive effort calculations

قوة الدفع الالزمةاومات المسیر الكلیةمق
حساب مقاومات المسیر الكلیة-
االفتراضات الالزمة-
حساب قوة الدفع الالزمة لكل حالة-

10

11
Relationship between vehicle and engine

- External characteristics of ICE.
- Essential points of the external

characteristics  figure

العالقة بین المحرك والسیارة
خصائص المحرك الخارجیة-
النقاط المھمة في شكل خصائص المحرك -

الخارجیة

11

12

Relation between engine and
transmission

- Ideal space of the tractive effort , power
and engine speed

االدارةتوافق المحرك مع الیة 

استغالل المجال المثالي بین كل من قوة الدفع -
وقدرة الدفع وبین سرعة دوران المحرك

12

13
Performance of mechanical gearbox

- Essential mathematical equation to
constructed the performance curves

خصائص االداء لصندوق التروس االعتیادي
لة الریاضیة االساسیة النشاء خصائص المعاد-

االداء في السیارات
13

14 Construct the performance
characteristics of vehicle

انشاء خصائص االداء في السیارات 14

15
Specific tractive effort & specific moving
resistance

- Calculate the specific tractive effort
- Calculate the moving resistance
- Use it for comparison

قوة الدفع النوعیة ومقاومات المسیر النوعیة
حساب قوة الدفع النوعیة في السیارات-
حساب المقاومات النوعیة للمسیر-
استخدام قوة الدفع النوعي والمقاومات النوعیة -

الغراض المقارنة بین السیارات

15

16

Performance of characteristic of vehicle
with (TC)

- Reduction ratios in mechanical gearbox
- Reduction ratio in final drive.

خصائص االداء للسیارات ذات اجھزة التبدیل 
االتوماتیكي

(TC)االجزاء الرئیسیة لمحول العزم -
محول العزم ثم انتقال الحركة من المحرك الى-

الى صندوق المسننات الكوكبیة

16

17
Calculation of reduction ratio

- Reduction ratios in mechanical gearbox
- Reduction ratio in final drive.

حساب نسب التخفیض
نسب التخفیض في صندوق التروس المیكانیكي-
جھاز نقل حساب نسبة التخفیض في -

الحركةألخیر

17

18
Fuel consumption

- Calculate the fuel consumption of a
vehicle

استھالك الوقود
حساب استھالك الوقود بالسیارة- 18

19 - Problems مسائل- 19

20 - Problems مسائل- 20

21

Braking theory of vehicles ,types of
brakes

- Types of braking used in vehicle
- Job of each kind

نظریة الكبح بالسیارات 
انواع الكوابح

انواع الكوابح المستخدمة بالسیارات-
الغرض من استخدام الكوابح-

21

22

Time behavior of braking, allowable
braking distance

- Describe the time behavior of braking of

المسار الزمني لعملیة الكبح ومسافة الكبح 
المسموح بھا

المسار الزمني لعملیة الكبح لكل من التباطؤ، - 22
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deceleration , velocity & distance
depending on time allowable braking
distance

السرعة، المسافة، باالعتماد على الزمن ومسافة 
الكبح المسموح بھا

23
Relative deceleration & braking forces

- Simplified the braking equation
التباطؤ النسبي وقوى الكبح

تبسیط معادالت الكبح-
التخلص من االشارة السالبة في الحسابات-

23

24

Directional stability of vehicle during
braking

- Factors effect on the directional stability
during braking

االستقرار االتجاھي للسیارة اثناء الكبح

العوامل المؤثرة على استقرار المركبة اثناء -
عملیة الكبح

24

25
Ideal braking forces

- The max force transmission to the
vehicle axis

- Essential equations

بح المثالیةقوى الك
انتقال قوى الكبح القصوى الى محاور السیارة-

المعادالت االساسیة
25

26
Linear distribution of braking forces

- Braking forces on vehicle axis
التوزیع الخطي لقوى الكبح

قوى الكبح على المحاور االمامیة والخلفیة- 26

27
Diagram of braking distribution

- Relation between braking forces &
relative deceleration

- Relation between adhesion & relative
deceleration

مخطط توزیع القوى
العالقة بین قوى الكبح وبین التباطؤ النسبي-
العالقة بین االلتصاقیة والتباطؤ النسبي-

27

28

Study the braking force distribution
according to international standards

- The braking forces distribution
according to standards of this field

توزیع قوى الكبح حسب المعاییر العالمیة

توزیع قوى الكبح حسب الضوابط والمعاییر -
العالمیة

28

29

Braking of vehicle & carriage as a
systems

- Braking in details

كبح مجموعة المسیر (القاطرة والمقطورة)  

نظریة كبح المجموعات بشكل تفصیلي - 29
30 - Problems مسائل- 30
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913رمز الموضوع: ھمك/
الموضوع: ھندسة صناعیة

4الوحدات: 
2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
-عملي: 
-مناقشة: 

Subject Number: ME\913
Subject: Industrial Engineering
Units: 4
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental:  -
Tutorial :  -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مراجعة عامة

تكوین جدول توزیع تكراري -
المضلع تمثیل البیانات في مدرج تكراري و-

و منحنى المتجمع الصاعد والنازلالتكراري
المركزیة و مقاییس التشتتمقاییس النزعة-

Preview
- Construction the frequency distribution
- Representation the data in Histogram ,

Frequency polygon and ogive
- Measures of location and measures of
variation

1

2
(.p.d.f )دالة الكثافة اإلحتمالیة 

االت الحوادث البسیطة والثنائیةمإحت-
ت للتوافیق لثالثة حوادث فأكثرإحتماال-
التبادیل والتوافیق -
)P.d.f(دالة الكثافة اإلحتمالیة-

Probability density function
- Probabilities of simple or two events
- Probabilities for combinations of
three or more events

- Permutations and combinations
- The probability density function( p.d.f.)

2

3
4

دوال التوزیعات
توزیع ثنائي الحدین و توزیع بواسون-
توزیع مربع كاي والتوزیع ،توزیع كاما -

الطبیعي

The distribution functions
- The binomial and poisson distributions
- The gamma , chi-square and normal
distributions

3
4

5

6

إختبار الفرضیات اإلحصائیة
طبیعة الفرضیات اإلحصائیة وأنواع الخطأ -

وإختبارات المتوسط للتوزیع الطبیعي

إختبارات حول الوسط الحسابي للتوزیع -
معلومغیر 2σندما تباین المجتمع الطبیعي ع

للتوزیع إختبارات حول الوسط الحسابي-
غیر الطبیعي

إختبارات حول الفرق بین نسبتین -
وإختبارات حول الفرق بین متوسطین

Tests of statistical hypotheses
- The nature of a statistical hypothesis,

two types of errors and tests about the
mean of a normal distribution

- Tests about the mean of a normal
population when σ2 unknown

- Tests about the mean of abnormal
population

- Tests about the difference of two
proportions ; and tests about the
difference of two means

5

6

7

8

9

اإلرتباط و اإلنحدار
للعینة وحساب اإلرتباط  معامل اإلرتباط-

البسیط 
المجتمعإختبار فرضیة حول معامل إرتباط -

وإختبار فرضیة حول معلمات اإلنحدار الخطي-
اإلنحدار الخطي البسیط

اإلنحدار الخطي المتعدد-

Correlation and regression
- The sample correlation coefficients ;
computation of simple correlation

- Testing hypotheses about the
population correlation coefficient

- Linear regression and testing
hypotheses about the parameters
in a simple linear regression

- Multiple linear regression

7

8

9

10

11

ANOVAتحلیل التباین 
تحلیل التباین بإتجاه واحد بحجم عینات -

مختلفة
تحلیل التباین بإتجاھین-

Analysis of variance (ANOVA)
- One- way analysis of variance with
different sample sizes

- Two- way analysis of variance

10

11
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12

13

14

البرمجة الخطیة
تعریف البرمجة الخطیة-
العامة ، القانونیة والقیاسیة )صیغھا ( -
الخطیةصیاغة النموذج الریاضي للبرمجة-

اضي بإستخدام طریقة الرسم حل النموذج الری-
والطریقة المبسطة

Mحل النموذج الریاضي بإستخدام إسلوب-
وطریقة المرحلتین

Linear programming (L.P.)
- Definition of the L.P.
- Forms of L.P. (general , canonical and
standard )

- Formulation of the mathematical
model of the L.P.

- Solving the mathematical model using
a graphical and simplex methods

- Solving the mathematical model using
M-technique and two- phase method

12

13

14

15

16

نماذج النقل والتخصیص
دام طریقة الركن   حل اإلبتدائي بإستخإیجاد ال-

وطریقة ، طریقة األقل كلفة الشمالي الغربي
وطریقة تقریب روسیل  VAMتقریب فوجل 

RAM

سار إیجاد الحل األمثل بإستخدام طریقة الم-
المتعرج أو طریقة المضاعفات

حل نماذج التخصیص في حالة التعظیم -
والتصغیر

Transportation and Assignment models
- Finding the starting solution using
northwest corner method, Least cost
method , Vogell's approximation
method (VAM) and Russel's
approximation method (RAM)

- Finding the optimal solution using
stepping stone and multipliers methods

- Solving the assignment models in
maximized or minimized

15

16

17

18

المخططات الشبكیة
رسم المخطط الشبكي وإیجاد المسار الحرج -

CP.تقییم ومراجعة البرامج وأسلوبPERT

رة الطبیعیة لتنفیذ المشروع بأقل تعجیل الفت-
الكلف

Network planning
- Graph the network and find the critical
path (CP) ; and the program evaluation
and review technique (PERT)

- Crashing the normal duration to
execute the project with least costs

17

18

19

20

نماذج التتابع
واحدة من المھام على ماكنةnإنجاز -

(Lpt , Spt ) و إنجازn من المھام على
ماكنتین

منnمن المكائن و mمن المھام على nإنجاز-
العشوائیةالمھام على ماكنتین ذات المسالك

Sequencing models
- Processing n jobs through one machine
( shortest and largest processing time
Spt and Lpt ); processing n jobs
through two machines

- Processing n jobs through m machines ;
processing n jobs through two machines
with randomly technical routes

19

20

21
نماذج اإلستبدال والصیانة

ار  لتحدید إستخدام متوسط مجموع الكلفة كمعی-
فترة إستبدال المكائن

دات المكائنإلستبدال الفردي لوحكلفة ا-
متوسط كلفة اإلستبدال الجماعي لكل فترة -

كمعیار لتحدید اإلستبدال األمثل ( فردي أم 
جماعي ) 

نموذج الصیانة-

Replacement and maintenance models
- Using the average total cost as a

criterion to determine the period of
replacement the machines

- Cost of individual replacement for
items of machines

- Average cost group replacement per
period as a criterion to determine the
optimal replacement (individual or
grouped )

- Maintenance model

21
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22

23

نماذج الخزین
نموذج الخزین العام -
نماذج الكمیة اإلقتصادیة للطلبیة الثابتة-

EOQ ،EOQمع توقف األسعار
متعددة الفقرات بمحدودیة الخزنEOQو

اإلحتماليEOQنموذج -
نماذج فقرة واحدة ونموذج عدة فقرات-

Inventory models
- General inventory model
- Static economic order quality
(EOQ) models ; EOQ with price break ;
and multi - item EOQ with storage
limitation

- Probabilistic EOQ model
- Single - period models ; and multi
period model

22

23

24
یزواأل
9000األیزو وTQMإدارة الجودة الشاملة -

ISO
- Total quality management (TQM) ;
and ISO:9000

24

25

26

27

السیطرة النوعیة
قبول المعاینة ، -
للمعاینة المفردة والثنائیة OCحساب منحنى -

والمعاینة المتتابعة

، Xطرة ( خرائط المتوسط خرائط السی-
نسب ، σو اإلنحراف المعیاري Rالمدى 

)Pالمعیب 
مستوى الجودة-
مخططات المعاینة -

المتعددة )فردة ، الثنائیة و ( الم

Quality control
- Acceptance sampling
- Calculation the OC-curve for single
sampling schemes ; rectifying schemes;
double sampling schemes ; and
sequential sampling

- Process control and control charts
( X -chart , R-charts ,σ-charts and
P-charts)

- Quality level
- Sampling plans
( single , double and multiple )

25

26

27

28

29

30

المعولیة
المعولیة-
دوال العطل-
MTTFمتوسط زمن العطل -
التباین-
دالة نسبة المخاطرة-
الدالة الشرطیة للمعولیة-
دالة المعولیة الخاضعة للتوزیعین األسي -

و ویبل
ربوطة على التوالي معولیة المنظومة الم-

أو التوازي
التوازي –منظومة الربط المشترك التوالي -

و المستوى العالي والواطئ للفائض

Reliability
- Reliability
- Failure functions
- Mean time to failure MTTF
- Variance
- Hazard rate function
- Conditional reliability
- Exponential and Weibull reliability
functions

- Reliability of system with serial and
parallel configuration

- Combined series – parallel system and
high –level and low – level redundancy

28

29

30
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823رقم الموضوع: ھمك/ 
التصمیم المعزز بالحاسبةالموضوع: 
3الوحدات :

1الساعات اإلسبوعیة: نظري:
1عملي:
-مناقشة:

Subject No.: ME\823
Subject: Computer Added Design
Units:3
Weekly Hours: Theoretical:1

Practical:1
Tutorial:-

ContentsWeekالمحتویاتاالسبوع

1

نمذجة المتغیراتوCADمدخل إلى

المبادئ األساسیة-
األجزاء -
التجمیعات-
الرسومات-

Introduction to CAD and parametric
modeling
- Basic Concepts
- parts
- assemblies
- drawings

1

2
الرسم التخطیطي

قائمة أدوات الرسم-
تحریر الرسم-

Sketching
- Sketch Tools  Toolbar
- Edit Sketch

2

3
تحویل من ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد

التحویل من ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد-
خالصة وأدوات -

2D to 3D Conversion
- 2D to 3D Conversion Overview
- 2D to 3D Toolbar

3

4
المرجع الھندسي

خالصة المرجع الھندسي-
المستویات-
المحاور-
نظام اإلحداثیات-

Reference Geometry
- Reference Geometry Overview
- planes
- axes
- coordinate systems

4

5
المنحنیات ثالثیة األبعاد

المنحنیات المسقطة-
المنحنیات المركبة-
اللولب والحلزون-

3D curves
- Projected Curve
- Composite Curve
- Helix and Spiral

5

6
المعالم

القاعدة والقطع-
Features
- Base/Boss, and Cut6

االنبثاق-7
التدویر-
التطویل والشرفات-

- Extrude
- Revolve
- Sweep and Loft

7

قطع الحافات الحادة وتدویرھا-8
شطف بأنحراف-

- Fillet/Round
- Chamfer and Draft

8

-تطبیق-9 An application9
-النمط والمرآة-10 Pattern and Mirror10
عملیة الحفرة-11

القشرة-
الضلع -
القبة-

- Hole Wizard
- Shell
- Rib
- Dome

11

-تطبیق-12 An application12

13
خواص األجزاء

التحریر -
التحریك و النسخ -
التلوین-

Part properties
- Editing
- moving copying,
- color

13

14
المعادالت

تطبیق المعادالت-
Equations
- Applying equations14
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15

التبعیة
التبعیة الھندسیة-

Dependency
- Geometric Dependency15

16
یعالتجم

إضافة أجزاء التجمیع-
Assemblies
- Adding assembly components16

-معاونة التجمیع-17 Assembly mating17
العمل مع التجمیعات الفرعیة-18

تات الذكیةالمثب-
- Working with sub-assemblies
- Smart Fasteners

18

-تطبیق-19 An application19

20
الرسومات

نشاء الرسوماتا-
Drawings
- Creating a Drawing20

-التخطیط ثنائي األبعاد داخل الرسومات-21 2D sketching in drawings21
إنشاء المشاھد القیاسیة (المسماة والثالثیة -22

األبعاد)
- Creating standard views (named views
and standard 3 views)

22

-تطبیق-23 An application23

24
التفصیل

أدوات التفصیل-
Detailing
- Detailing tools24

25
الملفات

استیراد وتصدیر الملفات-
Files
- Importing and Exporting Files25

26
التحلیل

Cosmos Expressاألساسیات و -
Analysis
- Basics and Cosmos Express26

-تحلیل اإلجھاد-27 Stress analysis27

28
مشروع تصمیم

مشروع تصمیم لماكینة لكل طالب-
Design project
- Machine design project for each

student
28

2929
3030
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543رمز الموضوع: ھمك/
انتقال حرارةالموضوع: 
5الوحدات: 

2الساعات األسبوعیة:  نظري:
1عملي: 
1مناقشة: 

Subject Number: ME\543
Subject: Heat Transfer
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مقدمة

تعاریف مفاھیم عامة و-
انتقال الحرارة بالتوصیل -
انتقال الحرارة بالحمل-
انتقال الحرارة باإلشعاع-

Introduction
- General concepts and definitions
- Heat conduction
- Convective heat transfer
- Thermal radiation

1

2

انتقال الحرارة بالتوصیل(المعادلة العامة)

المعادلة العامة للتوصیل-
التوصیل للحالة المستقرة وباتجاه واحد -

جدار مستويخالل

Conduction heat transfer (general
equation)
- General heat conduction equation
- One-dimensional, steady state,
conduction through plane wall

2

3

انتقال الحرارة بالتوصیل(للحالة المستقرة وباتجاه 
واحد)

جدار مركب-
اسطوانة مفردة ومركبة-
كرة وكرة مركبة-

Conduction heat transfer (1-D, steady
state)
- Composed wall
- Cylinder, composed cylinder
- Sphere, composed sphere

3

4

5

انتقال الحرارة بالتوصیل( للحالة المستقرة وباتجاه 
:فيواحد مع تولید داخلي)

جدار مستوي-
جدار مركب-
اسطوانة صلدة-
اسطوانة مجوفة-
كرة-
السمك الحرج للعازل الحراري-

Conduction heat transfer (1-D, steady
state, with heat generation) in
- Plane wall
- Composed wall
- Solid cylinder
- Hollow cylinder
- Sphere
- Critical thickness of insulation

4

5

6

7

رارة في األجسام المزعنفةانتقال الح

المعادلة العامة لتوزیع درجات الحرارة-
زعنفة طویلة جدا-
یرةزعنفة قص-

زعنفة معزولة النھایة-
فعالیة الزعنفة-
تطبیقات للمواضیع السابقة-

Heat transfer through extended
surfaces (fins)
- General equation for temperature
distribution.

- Very long fin
- Short fin
- End insulated fin
- Effectiveness of the fin
- Applications for previous subjects

6

7

8

9

10

انتقال الحرارة بالتوصیل للحالة المستقرة في وسط 
ثنائي البعد

دیةلمختلف الظروف الحالحل التحلیلي -

الحل التام لمختلف الظروف الحدیة-

الحل العددي النتقال الحرارة بالتوصیل -
للحالة المستقرة ولوسط ثنائي البعد(العقد)

2-D, Steady state heat conduction

- Analytical solution with different
boundary conditions

- Exact Solution with different
boundary  conditions

- Numerical solution for two-D steady
state heat conduction equation (nodes)

8

9

10
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11

12

في ةانتقال الحرارة بالتوصیل للحالة غیر المستقر
وسط ثنائي البعد

الحل التحلیلي (نظام السعة المتكتلة)-

الحل العددي-

2-D Unsteady state heat conduction

- Analytical solution for the unsteady
state heat conduction equation.
(lumped system)

- Numerical solution

11

12

13
انتقال الحرارة بالحمل

أساسیات جریان الموائع-
الجریان الطباقي والمضطرب-
المستویة ة المتاّخمة على األسطح الطبقنمو-

والجریان الداخلي

Convective heat transfer
- Fluid flow background
- Laminar and turbulent flow
- Boundary layer growth for
external flow and internal flow

13

14

15

الحمل القسري
ةمعادلة الطاق-
الطبقة المتأخمة الحراریة وتوزیع درجة -

الحرارة وانتقال الحرارة ل:
الجریان الطباقي فوق سطح مستوي

الجریان الطباقي داخل المجاري المغلقة

المعادالت التجریبیة للجریان المتقاطع لألجسام -
وانیة والكرویة ومجموعة اسطواناتاالسط

المعادالت التجریبیة للجریان األضطرابي-

Forced convection
- Energy equation
- Thermal boundary layer and
temperature distribution and heat
transfer for:

Laminar flow over flat plate
Laminar flow through closed
conduit

- Empirical equation for cross flow
for cylinder, sphere and tube bank

- Empirical equation for turbulent flow

14

15

16
حساب األعداد الالبعدیة للحمل القسري

الحل الریاضي-
Calculation of dimensionless numbers
- Analytical solution16

17
الحرالحمل 

عامةممفاھی-
عدد كراشوف-
الحمل الحر من :-

صفیحة مستویة وأنبوب عمودیان
صفیحة مستویة وأنبوب أفقیان

Natural convection
- General concepts
- Grashof number
- Free convection for:

Vertical plate and tube
Horizontal plate and tube

17

18

19

20

21

اإلشعاع الحراري
مدخل إلى اإلشعاع الحراري-
الموجات الكھرومغناطیسیة-
الجسم األسود-
معامل الشكل-
اإلشعاع الحراري بین:-

صفیحتان متوازیتان(رمادي)
المركزنأسطوانتین متحدتی

أكثر من جسمیناإلشعاع الحراري بین -
شبكة المقاومات الحراریة-

الحواجز اإلشعاعیة-

Thermal radiation
- Introduction to thermal radiation
- The electromagnetic waves
- The black body
- The shape factor
- Thermal radiation between:

Two parallel plates (gray)
Two concentric cylinder

- Thermal radiation between more
than two bodies.

- Thermal resistance network
- Radiation shields

18

19

20

21

22

23

24

المبادالت الحراریة
مفاھیم عامة-
أنواع المبادالت الحراریة-
متوسط الیة بطریقة أداء المبادالت الحرار-

اللوغارتمي لفرق درجات الحرارة
فعالیة المبادل الحراري-
طریقة عدد وحدات االنتقال-

Heat exchanger
- General concepts
- Types of heat exchangers
- Heat exchangers performance
by LMTD method

- Heat exchanger’s effectiveness.
- NTU method

22

23

24
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25
26
27

انتقال الحرارة بالتكثیف والتبخیر على 
( أنبوب عمودي، أنبوب أفقي، مجموعة أنابیب)

مفاھیم التكثیف-
انتقال الحرارة بالتكثیف-
المعادالت التجریبیة للتكثیف-

Condensation and vaporization heat
transfer on (vertical tube, horizontal
tube, tube bank)
- Concepts of condensation
- Heat transfer due to condensation
- Empirical equation for condensation

25
26
27

28
انتقال الحرارة بالغلیان

منحني انتقال الحرارة بالغلیان-
المعادالت التجریبیة للغلیان-

Boiling heat transfer
- H.T. due to boiling curve
- Empirical equations for boiling

28

29

الحرارة بالغلیان انتقالحساب
(المعادالت التجریبیة)

حساب معامل انتقال الحرارة-

Boiling heat transfer calculation
(empirical equations)
- Calculation of heat transfer
coefficient

29

30
انتقال الكتلة

مفاھیم عامة-
طرق انتقال الكتلة-

Mass transfer
- General concepts
- Mass transfer modes

30
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123رمز الموضوع: ھمك/
الموضوع: تحلیالت ھندسیة و عددیة

5الوحدات: 
2الساعات األسبوعیة:  نظري: 
1عملي: 
-مناقشة: 

Subject Number: ME\123
Subject: Engineering and Numerical
Analysis
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
تحویالت البالس

مقدمة -
تعریف تحویالت البالس-
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