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 كافة الفروع العلمیة/ قسم ھندسة المكائن والمعدات 
Department of Machines and Equipment Engineering\All Scientific Branches  

  First year stage                                                                                                                           ىول األمرحلةال
 الساعات الدراسیة

Studying Hours  رمز الموضوع 
No.  

 الموضوع
Subjects  نظري 

Theoretical  
 عملي

Experimental  
 مناقشة

Tutorial  

 عدد الوحدات
Units  

 المالحظات
notice  

111 / ھمك    دیمقراطیة وحقوق إنسان 
Human Rights & Democracy 1  - 1  2    

221 / ھمك   I برمجة  
 Programming I 1  1  -  3   

321 / ھمك   I ریاضیات  
    Mathematics I 2  -  1  4   

431 / ھمك   
                             رسم ھندسي وھندسة وصفیة

 Eng. Drawing &Descriptive 
Geometry 

  ھناك ساعة واحدة رسم بالحاسبة  5  -  3  1

541 / ھمك   معامل 
Workshops  - 6 - -   

631 / ھمك     I دینامیك حرارة  
 Thermodynamics I 2 1 1 5  

731 / ھمك   I میكانیك  
Mechanics I 2 1 1 5   

831 / ھمك   خواص مواد 
 Properties of Materials 2 - - 4  

931 / ھمك                  ھندسة كھربائیة                 
   Electrical Engineering 2 1 - 5  

   33  4  13  13   المجموع
   Total Units =33 عدد الوحدات  Total Hours =30  عدد الساعات                             Total Subjects= 9 عدد المواد

 
             تدریب منھجي في موقع العمل لمدة ستة أسابیع: متطلبات إضافیة
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Subject Number: ME\ 111 
Subject : Human Rights & Democracy 
Units:2 
Weekly Hours :  Theoretical :1                   

                          Experimental:- 
                                   Tutorial:1 

  111/ھمك  :رمز الموضوع
   دیمقراطیة وحقوق إنسان :الموضوع
 2:الوحدات

 1 :نظري :الساعات األسبوعیة 
  -:   عملي                          

 1:                          مناقشة 
Week Contents األسبوع المحتویات 

 
1 

Freedom & Democracy 
  - An introduction to freedom and 

democracy in multiple societies and on 
different ages, its types and how changes 
in regime occurred   

 الحریة والدیمقراطیة
والدیمقراطیة في  التعرف على الحریة -  

المجتمعات المتعددة وعلى مر العصور 
وأنواعھا وكیف تحولت أنظمة بعض الدول من 

   آخر إلىنظام 

 
1 
 
 

 
2 

Relativity in freedom 
  - Freedom is not an absolute idea but it is   
    variable with respect to time, place    
    regime…etc 

  النسبیة في معنى الحریة
 فكرة مطلقة بل ھي نسبیة متغیرة الحریة لیست -  

ھب حیث الزمان والمكان والسلطة والمذمن 
 السیاسي

 
2 

 
3 

Human rights 
  - Overview, properties and types 

  ق اإلنسان وخصائصھ وفئاتھمفھوم حقو
3 

 
4 

Human rights in human history 
  - Human rights in ancient ages like 

Mesopotamian, Greek, and Roman 
civilizations 

  حقوق اإلنسان في التاریخ والتراث اإلنساني
 یتناول حقوق اإلنسان خالل فترة العصور  -  
  ین والنیل والحضارة القدیمة كحضارة وادي الرافد  
  الیونانیة والرومانیة  

 
4 

 
5 

Human rights in divine religions 
  - In Christian and Islamic 

  حقوق اإلنسان في األدیان السماویة
لمسیحیة وفي القران لدیانة اا حقوق اإلنسان في -  

  ة الشریفة النبویالكریم والسنة

 
5 

 
6 

General freedom divisions 
  - Natural freedoms, private freedoms, 

intellectual freedoms, collective 
freedoms and political freedoms 

  تقسیم الحریات العامة
تتضمن الحریات الطبیعیة والخاصة والحریات  -  

  ة والجماعیة والحریات االقتصادیةالفكری

 
6 

 
7 

Civil Rights 
  - Equality, life freedom rights and house 

and personal privacy 

  الحقوق المدنیة
تتضمن حق المساواة والحیاة والحریة الشخصیة  -  

 والخصوصیة الشخصیة والحق وحرمة المساكن
 بجنسیة

 
7 

 
8 

Political & economical rights 
  - Election rights government critique 

  واالقتصادیة الحقوق السیاسیة
من حق االنتخاب وحق انتقاد الحكومة وحق تتض -  

وتتضمن أیضا حق العمل وحق  اللجوء السیاسي
  .الملكیة وقانونیة فرض الضرائب والرسوم

 
8 

 
9 

Elections and human rights 
  - Human rights is a concept of free 

elections 

  االنتخابات وحقوق اإلنسان
نتخابات الحرة  مبادئ اال حقوق اإلنسان مبدأ من-  

  النزیھة

 
9 

 
10 

Social & cultural rights 
  - This includes the right of family  
   creation, social and health care, and the  
   right of clean environment 

  الحقوق االجتماعیة والثقافیة 
  تتضمن حق تكوین األسرة وحق الضمان  -  

   ایة الصحیة والحق في بیئة االجتماعي والرع   
 نظیفة   

 
10 
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11 

Individual Freedoms 
  - Opinion freedom, expression freedom, 

press freedom…etc. 

  الحریات الفردیة 
تتضمن حریة الرأي والتعبیر والصحافة والنشر  -  

واالجتماع والتظاھر السلمي وحریة الفكر 
حوال الشخصیة والضمیر والعقیدة وااللتزام باأل

   والسكن وحریة االتصاالت وسریتھاوالتنقل

 
11 

 
12 

Women rights 
  - In Islamic time 

  حقوق المرأة
  في العصر اإلسالميوق المرأةحق -  
  

 
12 

 
13 

Children Rights 
  - In old civilizations 
  - In divine religions 
  - In international agreement on 1989 

  حقوق الطفل
 أھم حقوق األطفال لدى الحضارات القدیمة -  

والشرائع السماویة وكذلك حقوقھ في االتفاقیة 
  1989الدولیة لعام  

 
13 

 
14 

Legal resources for human rights 
  - All national legal and foreign legal 

  المصادر القانونیة لحقوق اإلنسان
 نیة والقانونیة األجنبیة المصادر القانونیة الوط-  

 
14 

15 International confession of human 
rights 

 15  اإلنساناالعتراف الدولي بحقوق 

 
16 

Territorial confession of human rights 
  - international and legal resources from 

international agreements 

  االعتراف اإلقلیمي بحقوق اإلنسان
مصادر القانونیة الدولیة لحقوق اإلنسان من  ال-  

  ل المواثیق العالمیة واإلقلیمیةخال

 
16 

17 NGO and its role in the protection of 
human rights 

غیر الحكومیة ودورھا في الدفاع عن  المنظمات
 حقوق اإلنسان

17 

 
18 

Human rights resources 
  - In United Kingdom, France and USA 

  مصادر حقوق اإلنسان
 مصادر حقوق اإلنسان في انكلترا وفي الوالیات -  

  المتحدة األمریكیة وفي فرنسا

 
18 

 
19 

Human rights resources in Iraq 
  - Basics of human rights in Iraq from the  
    Iraqi constitution, year 2005 

  مصادر حقوق اإلنسان في العراق
التي تتضمن حقوق اإلنسان في العراق  القواعد -  

  2005من خالل دستور جمھوریة العراق لعام  

 
19 

 
20 

General Freedom guaranties 
  - Freedom has political, legal and judicial 

guaranties 

  ضمانات الحریات العامة
   و قضائیةوسیاسیة ضمانات قانونیة للحریة -  

 
20 

 
21 

Main portions of a country 
  - People, land, government and  
    sovereignty 

 العناصر الرئیسیة للدولة
  ن واألرض والحكومة تتضمن كل من السكا -  

 والسیادة   

 
21 

 
22 

Importance and specifications of 
sovereignty 

  قیمة وخصائص ومظاھر السیادة
 تتضمن خصائص السیادة وتشمل اإلطالق -  

  والعموم والدوام وعدم القابلیة لالنقسام

 
22 

23 Individual importance and its relation 
with nation and regime 

 23  باألمة والدولة أھمیة الفرد وعالقتھ

 
24 

Democracy & political systems  
  - Overview about democracy and its 

history 

  یةالدیمقراطیة واألنظمة السیاس
   نبذة عن الدیمقراطیة وتاریخھا-   

 
24 

25 Democracy in Greek Civilization VS. 
Current democracy 

الدیمقراطیة في الحضارة اإلغریقیة ومقارنتھا 
  بالدیمقراطیة الحدیثة

25 
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26 

Concepts about democracy 
  - Traditional meaning and modern 

meaning. 

  راطیةمفاھیم عن الدیمق
والمعنى الحدیث )واسع ال(تشمل المعنى التقلیدي  -  

 )المعاصر(

 
26 

 
27 

Democracy types 
  - Direct and indirect 

  أنواع الدیمقراطیة
 غیر المباشرةالدیمقراطیة المباشرة و -  

 
27 

 
28 

Dictatorship and its specification  
  - Overview and specification 

  یة وخصائصھاالدكتاتور
كتاتوریة واھم خصائص توضیح معنى الد -  

  الدكتاتوریة

 
28 

 
29 

Current crisis of democracy 
  - Economical, social, cultural and 

political difficulties 

  األزمة المعاصرة للدیمقراطیة
حیث واجھت الدیمقراطیة صعوبات اقتصادیة  -  

  واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة

 
29 

30 General review 30  مراجعة عامة 
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Subject Number: ME\ 221 
Subject : Programming I 
Units:3 
Weekly Hours :  Theoretical :1                    
                          Experimental:1 
                                    Tutorial:- 

   221/ھمك  :رمز الموضوع
  Iبرمجة  :الموضوع
 3:الوحدات

 1:نظري :بوعیة الساعات األس
  1:                           عملي 
 -:                          مناقشة 

Week Contents األسبوع المحتویات 
 
1 
2 
 
3 

 

Introduction to computes 
  - Hardware and Software computer units 
  - Flow Charts for different programming    
    examples solution 
  - Flow Charts for different programming    
    examples solution 

في الحاسباتمقدمة   
  للحاسبة مجیةالمكونات المادیة والبر -  
  المخططات االنسیابیة لحل المسائل البرمجیة-  
   
     المخططات االنسیابیة لحل المسائل البرمجیة-  

 
1 
2 
 
3 

 
4 

Fortran 90 programming language 
  - Introduction to Fortran 90 

  90 لغة البرمجة فورتران
  90مقدمة للغة البرمجة فورتران  -  

 
4 

5   - Data types ,Variables & Constants   - تمارین (  البیانات والمتغیرات والثوابتأنواع
 )مختلفة

5 

6   - Data types ,Variables & Constants   - تمارین ( لبیانات والمتغیرات والثوابت اأنواع
  )مختلفة

6 

7   - Arithmetic Operations and Intrinsic   
    Functions 

تمارین ( العملیات الریاضیة والدوال الریاضیة -  
  )مختلفة

7 

8   - Arithmetic Operations and Intrinsic  
    Functions 

تمارین ( یةالعملیات الریاضیة والدوال الریاض -  
  )مختلفة

8 

9   - Arithmetic Operations and Intrinsic  
    Functions 

تمارین ( العملیات الریاضیة والدوال الریاضیة -  
  )مختلفة

9 

10   - If Conditional Statements   -  10  )تمارین مختلفة( .......)إذا (الجمل الشرطیة 
11   - If Conditional Statements   -  11  )تمارین مختلفة( .......)إذا (الجمل الشرطیة 
12   - If Conditional Statements    -  12 )تمارین مختلفة( .......)إذا (الجمل الشرطیة 
13   - Inputs/ Outputs Formats   - 13  )تمارین مختلفة(  والمخرجاتتمدخالصیغ ال 
14   - Inputs/ Outputs Formats   - 14 )تمارین مختلفة(  والمخرجاتتمدخالصیغ ال 
15   - Do Loops   - 15 )تمارین مختلفة( التكرار 
16   - Do Loops   - 16 )تمارین مختلفة( التكرار 
17   - Do Loops   - 17 )تمارین مختلفة( التكرار 
18   - Do Loops   - 18 )تمارین مختلفة( التكرار 
19   - Do Loops   - 19  )تمارین مختلفة( التكرار 
20   - Arrays   - 20  )تمارین مختلفة( المصفوفات ومعالجتھا 
21   - Arrays   - 21 )تمارین مختلفة( المصفوفات ومعالجتھا 
22   - Arrays   - 22  )تمارین مختلفة( المصفوفات ومعالجتھا 
23   - Arrays   - 23 )تمارین مختلفة( المصفوفات ومعالجتھا 
24   - Functions   - 24 )تمارین مختلفة( الدوال 
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25   - Functions   - 25 )تمارین مختلفة( الدوال 
26   - Subroutines   -26   البرامج الفرعیة 
27   - Subroutines   -27  البرامج الفرعیة 
28   - Comprehensive programming exercise   -28  تمرین شامل في البرمجة 
29   - Comprehensive programming exercise   -29  تمرین شامل في البرمجة 
30   - Comprehensive programming exercise   -30  تمرین شامل في البرمجة 
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Subject Number: ME\ 321 
Subject : Mathematics I 
Units:4 
Weekly Hours :  Theoretical :2                    
                          Experimental:- 
                                   Tutorial:1 

 321/ھمك  :رمز الموضوع
 I ریاضیات  :الموضوع
  4:الوحدات

 2:نظري :سبوعیة الساعات األ
  -:                           عملي 
 1:                          مناقشة 

Week Contents األسبوع المحتویات 
 
1 

General concepts 
  - Cartesian Coordinates 
-   Slope of a line 
-   Equations and distances 

  مفاھیم عامة
  اإلحداثیات -  
  لمستقیم میل الخط ا-  
   المعادالت والمسافات بین النقاطأنواع -  

 
1 

 
2 

Graphing of functions and limits 
  - Graphs of equations 
-   Limits and intervals 

  الغایات ورسم الدوال
   رسم الدوال المختلفة-  
  والفترات الغایات -  

 
2 

 
3 

Continuity 
  - Domain and Range 
  - Continuity test 

  االستمراریة
   المجال والمجال المقابل-  
   اختبار االستمراریة-  

 
3 

 
4 

Logarithmic and exponential functions 
-   Properties 

  - Rules 

  الدوال اللوغارتمیة واالسیة
   خواصھما-  
  قوانینھما-  

 
4 

 
5 

Trigonometric functions 
-  Properties 
-   Rules 
-   Graphing 

 الدوال المثلثیة
   خواصھا-  
   قواعدھا-  
  رسمھا-  

 
5 

 
6 

Inverse trigonometric functions 
-   Applications 
-   Rules 
-   Properties 

 الدوال المثلثیة العكسیة
   تطبیقاتھا-  
  قوانینھا -  
  خواصھا-  

 
6 

 
7 

Hyperbolic functions 
  - Graphing 
  - Properties 
  - Rules 

  الدوال الزائدیة
   رسوماتھا-  
   خواصھا-  
  قوانینھا-  

 
7 

 
8 

Inverse hyperbolic functions 
  - Properties 
-   Rules 
-   Graphing 

   العكسیةالدوال الزائدیة 
   خواص الدوال الزائدیة العكسیة-  
   القوانین-  
   رسم كل دالة-  

 
8 

 
9 

Derivatives of functions 
-  Rules of derivatives 
-   Chain rule 
-   Implicit derivatives 

  المشتقات للدوال
   قوانینھا-  
   قاعدة السلسلة-  
  المشتقات الضمنیة-  

 
9 

 
 

10 

Derivatives of  logarithmic and 
exponential functions 
  - Rules of derivatives of  logarithmic and 
    exponential functions 

  مشتقة الدوال االسیة واللوغارتمیة
  
  قوانین المشتقة للدوال االسیة واللوغارتمیة-  

 
 

10 
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11 

Derivatives of  trigonometric functions 
  - Derivatives of  trigonometric and 
     inverse trigonometric functions 

  مشتقة الدوال المثلثیة
 ة والمثلثیة العكسیة مشتقة الدوال المثلثی-  

 
11 

 
12 

Derivatives of  hyperbolic functions 
  - Derivatives of  hyperbolic  and Inverse 
     hyperbolic functions 

  مشتقة الدوال الزائدیة
  مشتقة الدوال الزائدیة والزائدیة المعكوسة-  

 
12 

 
13 

Application of derivatives 
-  L’Hapital rule 
-   Slope of the curve 

  تطبیقات المشتقة
  بیتالأو قاعدة -  
  میل المنحني -  

 
13 

 
14 

Other applications  
-   Velocity and acceleration 
-   Maximum and Minimum point 

  اخرىتطبیقات 
   التعجیلو السرعة -  
   النقطة العلیا والسفلى-  

 
14 

 
15 

Indefinite Integrals 
  - Integration formulas 
-   Integration of  logarithmic and 

    exponential functions 

  محددالغیر  التكامل
   صیغ التكامل-  
   تكامل الدوال االسیة واللوغارتمیة-  

 
15 

 
16 

Integrals of functions 
  - Trigonometric and inverse trigonometric 
    functions 

 تكامل الدوال المختلفة
   تكامل الدوال المثلثیة والمثلثیة العكسیة-  

 
16 

 
17 

Integrals of other functions 
  - Hyperbolic  and Inverse hyperbolic 
    functions 

 أخرىتكامل دوال 
   تكامل الدوال الزائدیة والزائدیة العكسیة-  

 
17 

 
18 

Methods of integration 
  - Integration by parts 
-   Integration for odd and even powers of 

    sine and cosine 

 طرق التكامل
   التكامل بالتجزئة-  
   الزوجي والفردي للجیب والجیب األس تكامل -  

 تمام    

 
18 

 
 

19 

Integration of trigonometric 
substitutions 
  - Trigonometric Substitutions 
-   Integral involving     a x2 + b x + c 

 تكامل التعویضات المثلثیة
  
 ثلثیةم التعویضات ال- 

 a x2 + b x + c     تكامل الصیغة-  

 
 

19 

 
 

20 

Integration of partial fractions and 
rational functions 
  - Partial fractions 
-   Rational functions of sinx and cosx and 

    other trigonometric functions 

 تجزئة الكسور والدوال النسبیة
  
   التكامل بتجزئة الكسور-  
   تكامل الدوال النسبیة للدوال المثلثیة-  

 
 

20 

 
21 

Applications of integration 
  - Definite integral and area between two     
    curves 

 تطبیقات التكامل
  بالتكامل تحت المنحني محدد والمساحة  التكامل ال-  

 فردنالم    

 
21 

 
22 

General applications 
  - Length of the curve and surface area 

  عامة تطبیقات
 المساحة السطحیةو طول المنحني -  

 
22 

 
23 

Matrices 
  - Introduction and definitions  
  - Special matrices 
  - Rank of a matrix 

  المصفوفات
   مقدمة و تعاریف-  
   مصفوفات خاصة-  
   رتبة المصفوفة-  

 
23 
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24 

Determinants and properties 
  -Properties of matrices  
  - Column or row matrix 
  - Transpose of matrices 

  المحددات والخواص
   خواص المصفوفات-  
   مصفوفة عمود او سطر-  
 ات نقل المصفوف-  

 
24 

 
25 

Solution of system of equations 
  - Solution of system of  equations  using 
    Gramer’s rule method 

  منظومة معادالت حل
  قاعدة  حل مجموعة من المعادالت بطریقة -  

 مركرا    

 
25 

 
26 

Complex numbers 
  - Introduction to complex numbers 

  بة المركاألعداد
  األعداد المركبة مدخل الى -  

 
26 

 
 

27 

Mathematical operations for complex 
numbers 
  - Argrand diagrams and product,  
    quotients,  powers and roots 

  ركبة الملألعدادالعملیات الحسابیة 
    
  والضرب والقسمة واالسس  مخطط اركراند -

  والجذور    

 
 

27 

 
28 

Vectors  
  - Vector in space, parallel vectors and   
     product of vectors 

   المتجھات
  المتجھات في الفراغ وتوازي المتجھات  -  

  وضرب المتجھات    

 
28 

 
29 

General applications 
  - Triple product, volume of box and    
     projection of two vectors and other   
     applications  

  تطبیقات مختلفة
   الضرب الثالثي وحجم المكعب واسقاط متجھین -  

  وتطبیقات اخرى    

 
29 

 
30 

General Substitutions and quiz 
  - Quiz, answers and solutions 

 ةئتعویضات عامة وامتحانات مفاج
  االمتحانات السابقة ومراجعةأسئلةحل  -  

 
30 
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Subject Number: ME\ 431 
Subject : Eng. Drawing &Descriptive 
Geometry 
Units:5 
Weekly Hours :  Theoretical :1                         

                          Experimental:3 
                                    Tutorial:- 

 431/ھمك  :رمز الموضوع
  ھندسي وھندسة وصفیة   رسم   :الموضوع

        
 5:الوحدات

 1:نظري :الساعات األسبوعیة 
 3:                           عملي 
 -:                          مناقشة 

Eng. Drawing & Descriptive Geometry - رسم ھندسي و ھندسة وصفیة 
Week Contents األسبوع المحتویات 

 
 
1 

Introduction to engineering drawing and 
eng. drawing equipment 
  - Introduction to engineering drawing and   
    the importance to the engineer 
  - History of eng. drawing 
  - The standard drawing equipment 

مقدمة حول الرسم الھندسي وأدوات الرسم 
  الھندسي

   للمھندسوأھمیتھا الھندسي  الرسمتعریف بمادة -  
 تاریخ استعمال الرسم - 
  النظامیة الرسمأدوات -  

 
 
1 

 
2 

Lettering 
  - The lettering and circles kinds 
  - The paper type and design with title  
     table 
  - Draw eng. Lines type and circles 

  الخط الھندسي وأنواع الخطوط
 لخطوط والدوائر في الرسمأنواع ا -  

 الخط الكوفي في كتابة األحرف واألرقام الھندسیة
 طریقة تخطیط لوحة الرسم -  
  رسم لوحة بالخطوط والدوائر -  

 
2 

 
3 

Applied geometry 
  - Applied geometry in eng. drawing 
  - Draw important eng. geometry 

  العملیات الھندسیة
  الھندسي یة في الرسمدسنالعملیات الھ -  
  الضروریة العملیاترسم تمرین  یحوي -  

 
3 

4   - Exercise in engineering geometry   -  4 تمرین  في العملیات الھندسیةرسم 
 

5 
Pictorial drawing 
  - Real model in true dimensions 
  - Draw cube shape with ovals by used   
    four center method. 
  - Non standard letters 

  رسم المجسمات
  رسم الشكل المجسم الحقیقي باألبعاد الحقیقیة -  
   طریقة باستخدام رسم المكعب مع  البیضوي -  

 األربعةالمراكز     
 قیاسیةالغیر الخطوط  -  

 
5 

6   - Exercise in pictorial drawing   -6  المجسمات رسم تمرین في 

 
 
7 
8 
9 
 
 

10 

Projection 
Descriptive Geometry 
  - Introduction and descriptive geometry 
  - Methods of projection 
  - Introduction and describe projection of  
    point 
  - Exercise in projection of point 
  - Introduction and describe projection of  
    straight line 
  - Exercise in projection of straight line 

  اإلسقاط
  ھندسة وصفیة

   تعریفھا، وصف الشكل الھندسي-  
   طرق اإلسقاط-  
   تعریف و وصف إسقاط النقطة-  
   تمرین في إسقاط النقطة-  
   
   تعریف و وصف إسقاط الخط المستقیم-  
  تمرین في إسقاط الخط المستقیم-  

 
 

7 
8 
9 
 
 

10 

11 
 

 

  - Projection theory with definition   
    standard planes 
  - Exercise in projection 

 لإلسقاط و المستویات الرئیسیة اطاإلسقنظریة  -  
  اإلسقاط مرین فيرسم ت -  

11 
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12   - Three projection definition (front, top  
     and side view) 
  - Draw in first angle 
  - Exercise in projection 

   والجانبيواألمامي األفقي: ثةثالالمساقط ال -  
  األولىمساقط في الزاویة الزوجیة رسم ال -  
   المساقط رسم تمرین في-  

12 

 
13 

 
 

14 
 

15 
 

16 
17 

Descriptive Geometry 
  - Introduction and describe auxiliary  
    planes 
  - Exercise in auxiliary planes 
  - Exercise in projection of straight line by  
    rotation method 
  - Exercise in projection of quadrilateral  
    shape by rotation method 
  - Exercise in projection 
  - Exercise in projection 

  ھندسة وصفیة
   تعریف و وصف المستویات المساعدة-  
  تمرین في المستویات المساعدة -  
   
  ین في إسقاط الخط المستقیم بطریقة الدوران تمر-  
    
   تمرین في إسقاط الشكل الرباعي بطریقة -  

      الدوران
   المساقطین في رسم تمر-  
   المساقط رسم تمرین في-  

 
13 

 
 

14 
 

15 
 

16 
17 

 
18 

Dimensioning 
  - Main rules in dimensions position and   
    details in drawing 
  - Exercise in applied dimensions on   
    projection view 

  األبعادوضع 
    األساسیة داألبعاالقواعد الرئیسیة في وضع  -  

 والتفصیلیة على الرسم    
  على المساقطاألبعاد وضع فيتمرین رسم  - 

 
18 

19   - Rules in dimensions position for arcs   
    and circles 
  - Exercise in applied dimensions on   
    projection view 

 قواسواأل للدوائر األبعادقواعد وضع  -  
  على المساقطاألبعاد وضع فيتمرین رسم  -  

19 

 
 

20 
 
 

21 

Development of surface 
Descriptive Geometry 
  - Introduction and describe development  
    of surface 
  - Exercise in projection triangular shape 
  - Exercise in projection quadrilateral   
    shape 

  إفراد السطوح
  ھندسة وصفیة

   تعریف و وصف إفراد السطوح-  
   تمرین في إسقاط الشكل المثلث-  
   
   تمرین في إسقاط الشكل المربع-  

 
 

20 
 
 

21 

 
22 

Sections 
  - Sections definition 
  - Find sections and section planes and half  
     section projection 
  - Exercise in sections 

  القطع
  القطعآلیة -  
اد -  ساقط  إیج ع والم ستویات القط اطع وم  المق

  .النصف مقطوعة
   المقاطعفيرسم تمرین  -  

 
22 

23   - Exercise in sections   - 23   المقاطعرسم تمرین في 
24   - Exercise in sections   - 24   المقاطعرسم تمرین في 

25   - Exercise in sections   - 25    المقاطعرسم تمرین في 
 

26 
Third view estimate 
  - Important steps to estimate third  
    unknown projection depending on the  
    known two projection 
  - Estimate real model 
  - Exercise in estimate third unknown  
    projection 

  استنتاج المسقط الثالث
ي   -  ضروریة ف وات ال ادالخط ث إیج سقط الثال  الم

  .المجھول باالعتماد على مسقطین معلومین
 استنتاج الشكل المجسم - 
   رسم تمرین في استنتاج المسقط الثالث- 

 
26 



All scientific branches\ First year stage                                                                       ىول األمرحلةال / العلمیةعوفركافة ال 
 

June-2013 // 2013-2017 - 11 - 

27   - Exercise in estimate third unknown  
    projection 

 27   رسم تمرین في استنتاج المسقط الثالث-  

28   - Exercise in estimate third unknown  
    projection 

 28   رسم تمرین في استنتاج المسقط الثالث-  

29   - Exercise in estimate third unknown  
    projection 

 29  رین في استنتاج المسقط الثالث رسم تم-  

30   - Exercise in estimate third unknown  
    projection 

 30   رسم تمرین في استنتاج المسقط الثالث-  

 

 

  I   - CAD I الرسم بمعاونة الحاسوب
Week Contents األسبوع المحتویات 

 
1 

Introduction to CAD packages 
  - Menus 
  - Tool bars 
  - Drawing Limits/ (units) 
  - Grid & Snap 
  - Ortho Lines  

       حزم برمجیات الرسم بمعاونة الحاسوبإلىمدخل 
  فتح ورقة الرسم و تنظیم القیاسات -  
   تحویل ورقة الرسم إلى ورقة بیانیة و تحویل -  

     المؤشر إلى قیاس الورقة البیانیة
  ة القفز على نقاط الشبك-  
   تحویل الخطوط إلى خطوط أفقیة و عمودیة -  

 
1 

 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

2D- Drawing 
  - Drawing area & Draw 
  - Command window/ Command line 
  - Status bar 
  - Multiline & Polyline 
  - Cartesian, Cylindrical & Spherical Co. 
  - Setting up drawing limits 
  - Circle 
  - Arc 
  - Dount 
  - Rectangle 
  - Ellipse 
  - Practical exercise 
  - Polygon 
  - Spline 
  - Point 
  - Drawing Hatch 
  - Drawing Helix 
  - Drawing Text 
  - Practical exercise 

  الرسم ثنائي األبعاد
   في الرسمDrawاستخدام قائمة  -  
  رسم خطوط  / منفردةرسم خطوط مستقیمة  -  

  رسم خطوط متصلة ومتوازیة/ مستقیمة متصلة    
  تعیین شریط الحالة -  
   الدیكارتیة واالسطوانیة والكرویةتاإلحداثیا -  
  وشرح طرق الرسم الثالثة تحدید حدود الرسم -   
   رسم الدائرة-  
   رسم القوس-  
   رسم الحلقة-  
   رسم المستطیل-  
   رسم البیضوي-  
  )تمرین( تطبیق عملي -  
   رسم المضلع-  
   رسم منحني-  
   رسم النقطة-  
   رسم التھشیر-  
   رسم حلزون-  
   رسم الكتابة-  
 )تمرین( تطبیق عملي -  

 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

 
7 
 
 
 
 

Modify Menu 
  - modify bar 
  - Erase 
  - Copy 
  - Mirror 
  - Practical exercise 

  تعریف قائمة التحدیث أو التعدیل
   على الرسمقائمة التحدیث أو التعدیل استخدام -  
  استخدام أمر المسح -  
   استخدام أمر استنساخ -  
   استخدام أمر المرآة -  
  )مرینت(تطبیق عملي  -  

 
7 
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8 
 
 
 
9 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 

 

  - Offset 
  - Move 
  - Rotate 
  - Practical exercise 
  - Scale 
  - Stretch 
  - Lengthen 
  - Trim 
  - Practical exercise 
  - Extend 
  - Break 
  - Join 
  - Practical exercise 
  - Chamfer 
  - Fillet 
  - Array 
  - Practical exercise 
  - Color 
  - Line 
  - Thickness 
  - Text 
  - Dimension Style 
  - Point Style 
  - Practical exercise 

  اإلزاحة استخدام أمر -  
   استخدام أمر الحركة-  
   استخدام أمر تدویر-  
  )تمرین(تطبیق عملي  -  
   استخدام أمر المقیاس-  
   استخدام أمر المط-  
   أمر االستطالةاستخدام -  
   استخدام أمر القص-  
  )تمرین( تطبیق عملي -  
   أمر زیادة الخطاستخدام -  
  القطع الجزئي استخدام أمر -  
   استخدام أمر الربط-  
  )تمرین( تطبیق عملي -  
  بزاویة استخدام أمر القص -  
   استخدام أمر التدویر بنصف قطر-  
   رسم المصفوفة-  
  )تمرین(تطبیق عملي  -  
   استخدام التلوین في الرسم-  
   استخدام نوع الخط-  
   استخدام سمك الخط-  
   استخدام نوع الكتابة-  
  األبعاد استخدام نوع -  
   استخدام نوع النقطة-  
  )تمرین(تطبیق عملي  -  

8 
 
 
 
9 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
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Subject Number: ME\ 631 
Subject : Thermodynamics   I 
Units:5 
Weekly Hours :  Theoretical :2                   
                          Experimental:1 
                                   Tutorial:1 

   631/ھمك  :رمز الموضوع
 I حرارةدینامیك  :الموضوع
  5:الوحدات

 2:نظري :ساعات األسبوعیة ال
  1:                           عملي 
 1:                         مناقشة 

Week Contents األسبوع المحتویات 
 
1 
 
2 

Introduction 
  - Introduction to thermodynamics  
  - Thermodynamics system                             
  - Dimensions, Units, Symbols, Systems of  
     units         

  مقدمة
  دینامیك الحرارة مقدمة الى -  
                                              النظام الثرمودینامي-  
   الوحداتأنظمة، الرموز ، األبعاد، الوحدات-  

 
1 
 
2 

 
3 
4 

Basic concepts and definitions 
  - Area, Volume, Mass, Velocity, Force 
  - Acceleration, Gravitational acceleration                                 
  - Weight, Power, Density, Pressure   

   أساسیةتعاریف ومفاھیم 
   الكتلة ، السرعة ، القوة، المساحة، الحجم -  
   األرضي التعجیل، التعجیل-  

  الوزن ، القدرة ، الكثافة ، الضغط-

 
3 
4 

 
5 
 
6 

Properties of system 
  - Thermodynamic process 
  - Intensive & extensive variables 
  - Specific values & the Mole   
  - Independent & dependent properties 

  خواص النظام
  ة العملیة الثرمودینامی-  

  رات المركزة والشاملة المتغی-
   القیم النوعیة والمول-
  الخواص المستقلة والتابعة-

 
5 
 
6 

 
7 
 
8 

Thermal equilibrium, Temperature 
 - Thermal & thermodynamic equilibrium  

  - Zeroth law 
 - Thermometers 

  - Temperature Scales                

  التوازن الحراري ودرجة الحرارة
  التوازن الحراري والثرمودینامي -  

  القانون الصفري -
  قیاس درجة الحرارةأجھزة -
  حرارةلج درجة ای تدر-

 
7 
 
8 

 
9 

Energy 
  - Types and sources of energy 
  - Kinetic & potential energy 
  - Conservation of energy and the use          

  الطاقة
  ادرھا و مص الطاقةأنواع -  

 الكامنةالموضعیة  الطاقة الحركیة و-
 ھستخداماتا وحفظ الطاقة  -  

 
9 

 
10 

Heat 
   - Heat, Specific heat, Calorimeter    
   - Relation between (Q, q) 
   - Sensible & latent heat 
  - Joule’s equivalent       

  الحرارة
  ، المسعرالحرارة النوعیةالحرارة،  -  
 (Q, q)   العالقة بین-  
   الحرارة المحسوسة والكامنة-  
  مكافئ جول -  

 
10 

 
11 

 
 

12 

Work 
  - Work & types of work 

   - Work & (p-v) diagram 
   - State & path function 
   - Electric work 
  - Relation between heat & work  

   الشغل
  و أنواعھ الشغل -  

 (p-v) طط الحالة الشغل ومخ-
  دالة الحالة ودالة المسار-
  الشغل الكھربائي-
   العالقة بین الحرارة والشغل -

 
11 

 
 

12 
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13 

Ideal (Perfect) gas 
  - Real & ideal gas 
  - Boyle's & Charles law     

  الغاز المثالي
 المثالي الغاز الغاز الحقیقي و -
  شارل قانون   قانون بویل و-

 
13 

   - Equation of state for ideal gas       -المعادلة العامة للغاز المثالي   

 
14 

Enthalpy 
  - Enthalpy  
  - Joule’s experiment 
  - Joule’s law of internal energy   

  األنثالبي
   األنثالبي-
   تجربة جول-
  قانون جول للطاقة الداخلیة-

 
14 

 
15 

The first law of thermodynamics 
  - Statements of the first law 
  - Energy equation 

  دینامیك الحرارةالقانون األول ل
   لدینامیك الحرارة صیغ القانون األول-
  معادلة الطاقة-

 
15 

 
 

16 

Application of the first law on the closed 
systems 
  - Constant volume process   
  - Constant pressure process   
  - Constant temperature process  

 تطبیقات القانون األول على األنظمة المغلقة
 

   ثبوت الحجمإجراء -
   ثبوت الضغطإجراء -
   ثبوت درجة الحرارةإجراء -

 
 

16 

17   - Adiabatic process     
  - Polytrophic process 
 

   األجراء االدیاباتي -
   األجراء البولتروبي-

17 

 
18 

Open systems 
  - Open system applications 
  - Fluid motion, Flow rate 
  - Steady & unsteady flow  

  األنظمة المفتوحة
   تطبیقات األنظمة المفتوحة-  
   و معدل التدفق حركة الموائع-  

  التدفق المستقر وغیر المستقر-

 
18 

19   - Flow & shaft work      
  - Steady flow energy equation 
 

   شغل التدفق ، شغل العمود-
 للتدفق المستقر معادلة الطاقة -

19 

 
20 

Application of steady flow energy eq.  
  - Boiler & condenser   
  - Compressor & turbine 

  تطبیقات معادلة الطاقة للتدفق المستقر
   المرجل والمكثف-  
   الضاغط والتوربین-  

 
20 

   - Nozzle & throttling valve   
  - Heat exchanger 

   المنفث والخانق-  
  المبادل الحراري-

 

 
21 

The second law of thermodynamics 
  - Reversible & irreversible process 
  - Friction 
  - Heat engine 

 دینامیك الحرارةل القانون الثاني
  الالانعكاسيجراء  األ األجراء االنعكاسي و-
   االحتكاك-
  الماكنة الحراریة-

 
21 

22   - Reversed heat engine    
  - Heat engine thermal efficiency  

  ة المعكوسة الحراریاكنة الم-
  ة الحراریاكنة كفاءة الم-

22 

23   - Coefficient of performance  
  - Statements of the second law 
 

  داء معامل األ-
  لدینامیك الحرارة صیغ القانون الثاني-

23 

 
24 

Ideal Carnot cycle 
  - Carnot cycle 
  - Reversed Carnot cycle   

  دورة كارنو المثالیة
   دورة كارنو-
  دورة كارنو المعكوسة-

 
24 
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25 

 
26 

Entropy 
  - Degradation of energy     
  - Entropy & state function    
  - (T-s) diagram 
  - Entropy change in processes 

   االنتروبي
   مفھوم انحطاط الطاقة-
  االنتروبي دالة الحالة-
   االنتروبي- مخطط درجة الحرارة-
   تغیر االنتروبي في اإلجراءات-

 
25 

 
26 

27   - Carnot cycle on (T-s) diagram 
  - Isentropic efficiency 

 (T-s) مخطط  دورة كارنو على-  
   الكفاءة االیزنتروبیة-  

27 

 
28 

 
29 

Gas mixtures 
  - Elements, Compounds, Mixtures 
  - Atomic & molecular weight 
  - Avogadro’s hypothesis 
  - Dalton’s law 
  - Gibbs- Dalton law 

  الخالئط الغازیة
  الخالئط، المركبات،  العناصر-

  زیئي الوزن الذري والج-  
   افوكادرو فرضیة-  

   قانون دالتون-
   دالتون- قانون جبس-

 
28 

 
29 

30   - Amagat’s law 
  - Molar volume & gas constant (R)    
  - Volumetric & gravimetric analysis 

  اتكقانون اما -  
   (R) الثابت الغازي  الحجم المولي و-  
 كتليالحجمي وال التحلیل -  

30 
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Subject Number: ME\ 731 
Subject : Mechanics  I 
Units:5 
Weekly Hours :  Theoretical :2                     

                          Experimental:1 
                                   Tutorial:1 

 731/ھمك  :رمز الموضوع
 Iمیكانیك   :الموضوع
 5:الوحدات

 2:نظري :سبوعیة الساعات األ
 1:                           عملي 

 1:        مناقشة                  
Week Contents األسبوع المحتویات 

1 Introduction to Statics 1  مقدمة عن تحلیل المتجھات وتطبیقاتھ 
2 Vectors 2  المتجھات 
3    3 
4 Forces 4  القوى وتحلیالتھا 
5 Force in 3D 5  حلیل القوى باالتجاھات الثالثیةت 
6 Moments 6  العزوم 
7 Couples 7  المزدوجات 
8 Resultant 8  المحصلة 
9    9 
10 Equilibrium 10  االتزان 
11    11 
12 Planes Trusses 12  الھیاكل المستویة 
13 Joint method 13  طریقة العقد 
14 Section method 14  طریقة المقاطع 
15 Trusses in 3D 15  السنامات الفراغیة 
16 Frames and Machines  16  واآلالتالھیاكل 
17      17 
18    18 
19 Friction 19  االحتكاك 
20 Wedges and Screws 20  تطبیقات االحتكاك على اللولب 
21 Belts 21  تطبیقات االحتكاك على األحزمة 
22 Application of friction on bearings 22  تطبیقات االحتكاك على المساند 
23    23 
24 Centered of line , area and volume  24  مركز الكتلة,مركز الثقل 
25    25 
26 Moment of inertia 26  عزم القصور الذاتي والعزم الثاني 
27    27 
28 Theory of parallel axis  28  نظریة المحاور المتوازیة 
29    29 
30 Problems 30  حل مسائل ومراجعة 
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Subject Number: ME\ 831 
Subject : Properties of Materials 
Units:4 
Weekly Hours :  Theoretical :2                   
                          Experimental:- 
                                   Tutorial:- 

 831/ھمك  :رمز الموضوع
  مواد خواص  :الموضوع
  4:الوحدات

 2:نظري :ساعات األسبوعیة ال
  -:                           عملي 
 -:                          مناقشة 

Week Contents األسبوع المحتویات 
 
1 

Introduction 
  -Introduction to ores, elements and                       
    materials              
  -Iron ores 
  -Periodic table of elements      
  -Engineering materials.         

  ـةالمقدم
        مدخل الى الخامات والعناصر والمواد-  
                        خامات الحدید-  
       الجدول الدوري للعناصر-  
                                                     . المواد الھندسیة-  

 
1 

 
2 

Classification of engineering materials 
  - Metallic and non metallic   
  - Ferrous and non-ferrous 
  - Natural and synthetic materials 

  تصنیف المواد الھندسیة
   معدنیة وغیر معدنیة-  
   حدیدیة وغیر حدیدیة-  
  . مواد ھندسیة طبیعیة وصناعیة-  

 
2 

 
3 

Crystal structure 
  - Atomic arrangement    
  - BCC 
  - FCC and HCP structures 
  - Atomic packing factor. 

  التركیب البلوري
   الترتیب الذري- 
   المكعب المركزي الجسم- 
   المكعب المركزي الوجھ والسداسي المحكم- 

          الرص   
 . معامل الرص الذري- 

 
3 

 
4 

Imperfections in crystals 
  - Point defects 
  - Dislocations and grain boundaries 
  - Solidification of metals and alloys       

   عیوب البلورات
   العیوب النقطیة- 
  . األنخالعات وحدود الحبیبات- 
  تصلب المعادن والسبائك - 

 
4 

 
5 

Structure of ingots chilled 
  - Columnar and central equi-axed grains           
  - Dendritic segregation.    

 بنیة الصبات
   منطقة الحبیبات المصّقعة والطلیة والمركزیة- 
  . البنیة الشجیریة- 

 

 
5 

 
6 

Thermal equilibrium diagrams 
  - Solubility in the solid state 
  - Phases 
  - Solid solutions, compounds and   
    mechanical mixtures. 

  مخططات اٍالتزان الحراریة
   قابلیة الذوبان في الحالة الصلبة-  
   األطوار-  
  . المحالیل الصلبة والمركبات والخلیط المیكانیكي-  
 

 
6 

 
7 

Lever rule 
  - Eutectic, Eutectoid and Peritectic   
    reactions. 

  قاعدة العتلة 
  .تكتیكیة والیوتكتویدیة والحلقیة التحوالت الیو-  
 

 
7 

 
8 

Applications on binary phase diagrams 
  -Components completely soluble, 

completely insoluble or partially soluble 
in the solid state.    

  تطبیقات على مخططات اٍالتزان الحراریة
         لذوبان مكونات السبیكة تامة الذوبان أو عدیمة ا -  

    .أو جزئیة الذوبان في الحالة الصلبة

 
8 
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9 

Mechanical properties of metals 
 - Specifications and standards 

- Normal stress and shear stress 
- Strain 
- Tensile and compression tests 
- Stress-strain diagram. 

  الخواص المیكانیكیة للمعادن 
  مواصفات القیاسیة ال-  
   القصوإجھاد العمودي اإلجھاد -  
   اٍالنفعال-  
   اختبارات الشد والضغط-  
 االنفعال - اإلجھاد منحنى -  

 
9 

10    - Hardness tests: Brinell, Rockwell and         
     Vickers   
   - Impact tests: Izod and Charpy 

  كرزف وكویل و اختبارات الصالدة برینیل ور-  
  آیزود وجارپي:  اختبارات الصدمة-  

10 

 
 

11 

Application on mechanical testing and 
properties 
  - Determination of Young’s modulus       
  - Yield stress 
  - Proof stress 
  - Ultimate tensile strength 
  - Fracture stress, ductility    
  - Hardness and impact toughness 

  الخواص وتطبیقات على اٍالختبارات المیكانیكیة
  
    حساب معامل یونك -  
   الخضوع إجھاد -  
  الصمود  إجھاد -  
   مقاومة الشد القصوى -  
   الكسر والمطیلیة إجھاد -  
   الصالدة ومتانة الصدمة-  

 
 

11 

 
12 

Iron and Steel 
  - Fe-Fe3C phase diagram         
  - Allotropy 
  - Microstructure of carbon steels 
  - Effect of carbon content on  
    microstructure & mechanical properties   
    of carbon steel.           

  الحدید والصلب
   كاربید الحدید- مخطط  أطوار الحدید-  
 د األطوار  ظاھرة تعد-  
   البنیة المجھریة للصلب الكاربوني-  
    تأثیر المحتوى الكاربوني على البنیة المجھریة -  

                                  .والخواص المیكانیكیة للصلب      

 
12 

 
13 

Carbon steel 
  - Types, Properties and uses of carbon   
    steel 
  - Low, medium, and high carbon steel      
  - Tool carbon steel.      

  الصلب الكاربوني
   أنواع وخواص واستخدامات الصلب الكاربوني-  
   المنخفض والمتوسط والعالي الكربون الصلب-  
 . العدد الكربوني صلب-  

 
13 

 
14 

Cast Iron 
  - Types, properties and uses of cast iron      
  - White, grey, nodular and malleable cast  
     iron      

  حدید الزھر
  حدید الزھروخواص واستخدامات  أنواع -  
  المتكور و ، الرمادي، األبیضحدید الزھر  -  

      المطاوع
   

 
14 

 
15 

Non- destructive inspection 
  - Liquid penetrant      
  - Magnetic particle 
  - X-rays     
  - Ultrasonic.      

  الفحوص الالتدمیریة للمعادن
   السوائل النافذة-  
   الجسیمات المغناطیسیة-  
   األشعة السینیة -  
 .األمواج فوق الصوتیة -  

 
15 

 
16 

Heat treatment of steel 
  - Non-equilibrium cooling 
  - TTT diagrams      

  المعامالت الحراریة للصلب
  تزانيال اغیر التبرید -  
  TTT مخططات -  

 
16 

17   - Annealing, normalizing, hardening and  
     tempering of steel. 

 17 .تلدین ومعادلة وتقسیة ومراجعة الصلب -  
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18 

Alloy steel 
  - Role of alloying elements 
  - Types, properties and uses, stainless  
     steel and high speed tool steel. 

  الصلب السبائكي
   دور عناصر السبك-  
 . أنواع وخواص واستخدامات الصلب السبائكي-  

 
18 

 
19 

Copper and its alloys 
  - Classification    
  - Properties    
  - Uses.    

  النحاس وسبائكھ
   أنواعھ -  
   خواصھ -  
 . استخداماتھ-  

 
19 

20   - Brasses & bronzes   - 20  .النحاس األصفر والبرونز 
 

21 
Aluminum and its alloys 
  - Classification 
  - Properties  
  - Uses 

   وسبائكھاأللمنیوم
   أنواعھ -  
   خواصھ -  
  استخداماتھ-  

 
21 

22   - Aging and precipitation hardening 
    Al-Si, Al-Mg and Al-Cu alloys. 

  ق والتصلید بالترسیب، سبائك التعتی  -  
Al-Si   و Al-Mg و Al-Cu 

22 

 
23 

Nano materials 
  - Characterization of nano particles and            
     nano structures      
  - Classification 

  متناھیة الصغرالمواد 
   متناھیة جسیمات الدقیقة والتراكیب  توصیف ال-  

 الصغر    
 . التصنیف-  

 
23 

24   - Applications of nano materials in  
     technology and medicine.      

       تطبیقات المواد الدقیقة في الصناعات التقنیة  -  
 والطب     

24 

 
25 

Plastics 
  - Introduction to plastics technology 
  - Microstructure and polymerization 
  - Structure of plastics materials. 

 اللدائن
  للدائن مقدمة لتقنیات ا-  
   البنیة الداخلیة والبلمرة-  
  تركیب المواد اللدائنیة-  

 
25 

26   - Classification, properties and uses of  
     plastics.    

  .أنواع وخواص واستخدامات اللدائن -  
 

26 

 
27 

Ceramics and glass 
  - Structure, defects, properties and uses of             
     ceramics. 

  السیرامیك والزجاج
          تركیب وعیوب وخواص واستخدامات  -  

 ..السیرامیك     

 
27 

28   - Structure, properties and uses of glasses.   - 28 .تركیب وخواص واستخدامات الزجاج 
 

29 
Composite Materials   
  - Classification: metal matrix, ceramic  
     matrix and polymer matrix composites          

  - Reinforcing phase: fibers, flakes, and  
     particles. 

  المواد المركبة
  الخلفیة المعدنیة أو السیرامیكیة أو:  تصنیفھا-  

                           البولیمریة     
  ألیاف أو رقائق أو جسیمات:  طور التقویة-  

 

 
29 

30   - Composites structure and volume  
     fraction 
  - Properties and uses of composites. 

  والكسر الحجمي للمواد المركبة  التركیب-  
  .خواص واستخدامات المواد المركبة  -  

30 
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Subject Number: ME\ 931 
Subject : Electrical Engineering 
Units:5 
Weekly Hours :  Theoretical :2                    
                           Experimental:1 
                                    Tutorial:- 

 931/ھمك  :رمز الموضوع
 كھربائیة ھندسة :الموضوع

 5:تالوحدا
 2:نظري :الساعات األسبوعیة 

  1:                           عملي 
 -:                          مناقشة 

Week Contents األسبوع المحتویات 
 
1 

 

Introduction to D.C circuits  
  - Ohm’s law 
  - Elect. circuits  
  - Kirchhoff’s laws 

 مدخل إلى دوائر التیار المستمر 
   قانون أوم  -  
  الدوائر الكھربائیة  -  
   كریشوفقوانین  -  

 
1 

 
2 

Principles of elect. circuits 
  - Series and parallel circuits  
  - Voltage divider rule 
  - Current divider rule   

  أساسیات الدوائر الكھربائیة
  دوائر التوالي والتوازي -  
  جھدیم ال  قاعدة تقس-  
    قاعدة تقسیم التیار  -  

 
2 
 

 
 
3 

Method of analysis and network 
theorems 
  - Branch current method 
  - Mesh analysis 
  - Nodal analysis  

  طرق التحلیل ونظریات الشبكات
    
   طریقة تیار األفرع -  
   تحلیل األفرع-  
    تحلیل العقدة-  

 
 
3 
 

4 
 
5 
6 

  - Star-delta and delta-star conversion 
  - Superposition theorem 
  - Thevenin’s theorem 
  - Solved problems 

   نجمة– مثلث و تحویل مثلث - تحویل نجمة-  
   نظریة التراكب-  
   نظریة ثفنن-  
  مسائل محلولة-  

4 
 
5 
6 

 
7 

Capacitor and inductors 
  - Electric field 
  - Capacitance 
  - Capacitors in series and parallel 
  - Faraday’s law 
  - Lenz’s law 
  - Self inductance 
  - Inductors in series and parallel   

  المتسعات والملفات 
   المجال الكھربائي-  
    السعة-  
   المتسعات على التوالي والتوازي-  
   قانون فاراداي-  
   قانون لینز-  
 حث الذاتيال -  
 الملفات على التوالي والتوازي -  

 
7 

 
8 
 
 
9 
 
 

10 

Magnetic circuits  
  - Magnetic field 
  - Flux density 
  - Permeability 
  - Reluctance flux magneto motive force 
  - Series magnetic circuits 
  - Series-parallel magnetic circuits 
  - Application of magnetic circuits   

  الدوائر المغناطیسیة  
   المجال المغناطیسي-  
   كثافة الفیض التبادلیة-  
   ممانعة الفیض-  
       القوة الدافعة المغناطیسیة-  
   الدوائر المغناطیسیة المتوالیة-  
  توازي - الدوائر المغناطیسیة توالي-  
   تطبیقات الدوائر المغناطیسیة-  

 
8 
 
 
9 
 
 

10 
 

11 
 

A.C. fundamentals  
  - Generation of alternating voltage and   
     current 

  األساسیات , دوائر التیار المتناوب
  متناوبة والتیار المتناوب تولید الفولتیة ال-  
    

 
11 
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12 

  - Equations of the alternating voltage and       
     current 
  - Average value 
  - Effective(RMS) value   

   معادالت الفولتیة المتناوبة والتیار المتناوب-  
  
   معدل القیمة-  
   القیمة الفعالة-  

 
 

12 

 
13 

A.C. Circuits  
  - Series A.C. circuits 
  - Parallel A.C.  circuits  
  - Series parallel A.C.  circuits   

  دوائر التیار المتناوب
   دوائر المتناوبة المتوالیة-  
   دوائر المتناوبة المتوازیة-  
  توازي المتناوبة - دوائر توالي-  

 
13 

 
14 

 
 
 

15 

 A.C. power 
  - Instantaneous  
  - Average power 
  - Complex power 
  - Real power and reactive power  
  - Apparent power 
  - Power factor 
  - Power factor correction 

  القدرة التیار المتناوب
  یمة اآلنیة الق-  
   معدل القدرة-  
   القدرة المركبة-  
  والقدرة غیر الفعالة القدرة الحقیقیة-  
   القدرة الظاھریة-  
  معامل القدرة-  
   تصحیح معامل القدرة-  

 
14 

 
 
 

15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
 

19 
 

3-Phase system 
  -3-phase generation 
  - phase sequence 
  - Inter connection of 3-phase 
  - Star and delta connections         
  - The Y-Y, Y-delta, delta-delta system   
  - Power in 3-phase system    
 
  - Connection of domestic and industrial  
     utilities with electric network 

  ثي األطوارثالنظام 
  األطوار تولید ثالثي -  
   التتابع الطوري-  
  األطوار في نظام ثالثي األحمال توصیل -  
   ربط النجمي والمثلثي-  
     -مثلثي و مثلثي-نجمي, نجمي- نظام ربط نجمي-  

  مثلثي                        
  األطوار ثالثي  النظام حساب القدرة في-  
  لمعدات مع الشبكات الكھربائیة ربط األجھزة و ا-  

 
16 

 
17 

 
18 

 
 

19 

 
20 

 
21 
22 
23 

Rotating machines 
  - Elementary concepts of rotating   
     machines  
  - Induction machines 
  - Synchronous machines 
  - Direct –current machines 

 المكائن الدوارة 
  لدوارة للمكائن ااألساسیة المبادئ -  
  
    المكائن المحتثة-  

   المكائن المتزامنة-  
   مكائن التیار المستمر-  

 
20 

 
21 
22 
23 

 
24 

Step motor 
  - Principle 
  - Types and details 

  محرك الخطوة
   المبدأ-  
  األنواع والتفاصیل -  

 
24 

 
25 

 
 

26 

 Transformers 
- Working principle of transformer 
- Construction 
- E.M.F. equation of transformer 
- Voltage transformation ratio (K) 
- Transformer on no-load 
- Transformer on load 
- Equivalent circuit losses and efficiency   

  المحوالت 
   أسس عمل المحولة-  
   التركیب-  
 للمحولة. ك.د. معادلة ق-  
 )K( لتیة نسبة تحویل الفو-  
   تحویل الالحمل -  
  ملح التحویل عند ال-  
   الضیاعات والكفاءة في   الدائرة المكافئة-  

  المحوالت     

 
25 

 
 

26 
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27 

 
28 

 Electronics 
   - The P-N junction and semiconductor   
     diode 
  - Practical diode circuits 
  - Transistor fundamental 

  نیكاإللكترو
   الموصالت أشباهفي  -P-Nربط الوصلة  -  

  والدایود   
  الدوائر التطبیقیة للدایود-  
   أساسیات الترانسستر-  

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

  - Principles of Printed Circuit Board  
    (PCB) 
  - Applications to (PCB) 

   مبادئ الدوائر االلكترونیة المطبوعة-  
  
  دوائر االلكترونیة المطبوعة تطبیقات ال-  
 

29 
 

30 

 


