
General Mechanical Engineering\ Fourth year stage رابع      مرحلة الصف الفرع المیكانیك العام/

Subject Number: ME\ 754
Subject : Gas Dynamics & Turbo-
Machinery
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

754ھمك /رمز الموضوع:
ةات و مكائن توربینیدینامیك غازالموضوع:

5الوحدات:
2نظري :الساعات األسبوعیة :

1عملي :
1مناقشة :

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Introduction to compressible flow
- Classification of fluid flow
- Definition of compressible

flow
- Conservation of mass and

momentum

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

1

2
Basic equations of compressible flow
- First and second laws of

Thermodynamic
- Equation of state

المعادالت األساسیة للجریان االنضغاطي
القانون األول و الثاني لدینامیك الحرارة-
معادلة الحالة-

2

3

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

compressible fluid

وسط انضغاطيانتشار الموجة في 

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

3

4
Isentropic flow of perfect gas
- Introduction
- Governing equations
- Stagnation condition, relations

for isentropic flow
- Working charts and tables

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

4

5
Choked isentropic flow
- Isentropic operation of nozzle
- Choked flow condition and

correlation

اختناق الجریان االیزنتروبي
تروبي في منفثالجریان االیزن-
حالة االختناق-

5

6

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

Properties
- Effect of  upstream and

downstream pressures

الجریان االیزنتروبي دون الصوتي و فوق 
مجرى متغیر المساحةالصوتي في 

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

6

7 - Performance of real nozzles
- Thrust of Rocket engine

أداء المنافث الفعلیة-
دفع المحرك الصاروخي-

7

8
Stationary normal shock wave
- Introduction

الموجة الصدمیة العمودیة الثابتة
مقدمة- 8
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- Description of wave
development

وصف الموجة الصدمیة-

9
Equations of normal shock wave
- Governing equations across

normal shock wave
- Working charts and tables

معادالت الموجة الصدمیة العمودیة
ة للموجة الصدمیةالمعادالت الحاكم-
استخدام الجداول و المخططات-

9

10

Stationary normal shock wave in
convergent-divergent nozzle
- Effect of  upstream and

downstream pressure on shock
wave location

الموجة الصدمیة العمودیة الثابتة  في منفث 
متباعد-متقارب

الضغط صعدا و صببا على موقع الموجة تأثیر -
الصدمیة

10

11

Convergent-divergent supersonic
diffuser
- Non isentropic operation for

supersonic diffuser
- Application of Supersonic

diffuser
-Intake of supersonic gas turbine

الصوتيالمتباعد فوق -الناشر المتقارب

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

11

12
Moving normal shock wave
- Stationary and moving

coordinates
- Reflected normal shock

الموجة الصدمیة العمودیة المتحركة
اثیات الثابتة و المتحركةاإلحد-
الصدمة العمودیة المرتدة-

12

13

Steady two dimensional supersonic
flow
- Introduction
- Oblique shock waves
- Spike diffuser

الجریان المستقر ثنائي األبعاد فوق الصوتي

مقدمة-
الموجات الصدمیة المائلة-
الناشر ذو النتوء-

13

14 - Prandtl-Meyer flow
- Overexpansion and under

expansion flow regimes in
converging-diverging nozzles

میر-جریان برانتل-
المتباعدة-أنظمة التمدد في المنافث المتقاربة-

14

15

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

Properties
- Fanno line

الجریان ثابت المساحة مع االحتكاك

مقدمة-
تأثیر االحتكاك على خواص الجریان-
خط فانو-

15

16
Working relations for Fanno flow
- Governing equations for

adiabatic flow

العالقات الخاصة بجریان فانو
الحاكمة للجریان االدیباتيالمعادالت- 16

17

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

at various pressure ratios

أداء المجاري الطویلة عند نسب متغیرة للضغط

االختناق بسبب االحتكاك-
جرى بدون انتقال حرارة عند نسب ضغط أداء م-

مختلفة

17
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18
Isothermal flow in long ducts
- Introduction
- Governing equations

الجریان االیزوثرمي في مجاري طویلة
مقدمة-
المعادالت الحاكمة-

18

19
Flow in ducts with heating or cooling
- Introduction
- Governing equations

الجریان في المجاري مع التسخین أو التبرید
مقدمة-
المعادالت الحاكمة-

19

20

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

subsonic and supersonic flow

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

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

الصوتي

20

21
Gas turbines
- Introduction
- Open cycle, closed cycle,

aircraft propulsion

التوربینات الغازیة
مقدمة-
مغلقة، دفع الطائراتدورة مفتوحة، دورة-

21

22
Shaft power cycle
- Ideal cycle
- Design point performance

calculation

دورات القدرة
الدورة المثالیة-
حساب األداء التصمیمي-

22

23
Centrifugal compressors
- Principle of operation
- Work done and pressure rise
- The diffuser
- Compressibility effects
- Characteristics

الضواغط القطریة
مبدأ العمل-
الشغل المنجز و ارتفاع الضغط-
الناشر-
تأثیرات االنضغاطیة-
الخصائص-

23

24
Axial flow compressors
- Comparison with axial flow turbine
- Elementary theory
- Degree of reaction
- Simple design method

الضواغط المحوریة
مقارنة بالتوربین المحوري-
النظریة األساسیة-
درجة رد الفعل-
طریقة تصمیم مبسطة-

24

25 - Blade Design
- Stage performance
- Overall performance
- Axial compressor characteristics

تصمیم الریشة-
مرحلةأداء ال-
األداء العام-
خصائص الضاغط المحوري-

25

26
Combustion systems
- Form of combustion system
- Combustion chamber performance

منظومات االحتراق
شكل منظومة االحتراق-
أداء غرفة االحتراق-

26

27
Axial flow turbines
- Elementary theory
- Choice of blade profile
- Stage performance
- Overall turbine performance

التوربینات المحوریة
النظریة األساسیة-
اختیار شكل الریشة-
أداء المرحلة-
ناألداء العام للتوربی-

27

28

Prediction of performance of simple
gas turbine
- Component characteristics

التنبؤ بأداء محرك توربیني بسیط

خصائص المركبات- 28
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- Off-Design operation of the
single shaft turbine

عمل محرك توربیني أحادي المحور خارج -
التصمیم

29 - Equilibrium running of gas
generator

- Off- design operation of free
turbine engine

لمتزناالشتغال ا-
عمل محرك توربیني حر خارج التصمیم-

29

30 - Off deign operation of  jet
engine

- Method of displacing the
equilibrium running line

عمل محرك نفاث خارج التصمیم-
المتزنلطریقة إزاحة خط االشتغا-

30
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234رمز الموضوع: ھمك/
سیطرة طوعیةالموضوع: 
5الوحدات: 

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

Subject Number: ME\234
Subject: Automatic Control
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مقدمة وتعاریف

تعاریف أولیة عن مفھوم السیطرة-
Introduction and definitions
- Basic definitions about the
concepts of control

1

2

ة المیكانیكیة ودالة التحویلالمنظوم

تعریف دالة التحویل-
اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -

الثالث للمنظومة المیكانیكیة

Mechanical system and Transfer
Function
- Definition of transfer function
- Deriving the transfer function
for three basic parts of
mechanical system

2

3

ربط التوالي والتوازي في المنظومات المیكانیكیة

دالة التحویل للمنظومة المیكانیكیة عند -
ربط عناصرھا على التوالي والتوازي

أمثلة-

Series and parallel connections in
mechanical systems
- Transfer function for
mechanical system while
connected it at series and parallel

- Examples

3

4
منظومة االلتواء

اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -
الثالث للمنظومة االلتوائیة

Torsional system
- Deriving the transfer function
for three basic parts of torsional
System

4

5

المنظومة الكھربائیة وربط التوالي والتوازي

اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -
الثالث للمنظومة الكھربائیة عند ربطھا 

على التوالي والتوازي

Electrical system, series and parallel
connections
- Deriving the transfer function
for three basic parts of
electrical system connected in
parallel and series

5

6
المنظومة الحراریة ومنظومة الموائع

اشتقاق دالة التحویل لمنظومتي الحرارة  -
والموائع 

أمثلة-

Thermal and fluid systems
- Deriving the transfer function
for thermal and fluid systems

- Examples

6

7
المنظومة الھیدرولیكیة

المفھوم األساسي لتشغیل المنظومة -
الھیدرولیكیة 

اشتقاق دالة التحویل للمنظومة-

Hydraulic system
- The basic concept of working
the hydraulic system

- Deriving the transfer function
of the system

7

8
منظومة المؤازر الھیدرولیكي

نظام العتالت واشتقاق دالة التحویل -
للحاالت الثالث للتثبیت 

طریقة ربطھا مع المنظومة الھیدرولیكیة-

Hydraulic servomotor system
- Leverage system and deriving
the transfer function for three
cases of fixing

- Method of connection with
hydraulic system

8
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9
المنظومة الھوائیة

المفھوم األساسي لتشغیل المنظومة الھوائیة -
اشتقاق دالة التحویل للمنظومة-

Pneumatic system
- The basic concept of working
the pneumatic system

- Deriving the transfer function
of the system

9

10
المخطط الكتلي

مبادئ المخطط الكتلي -
القواعد التسع األساسیة الختزال المخطط -

الكتلي

Block diagram
- The principles of block
diagram

- The basic nine rules for
reduction the block diagram

10

11
اختزال المخطط الكتلي

طریقة اختزال المخططات ذات اإلدخال -
واإلخراج المتعدد

Block diagram reduction
- Method of reduction of block
diagrams of multi-input and
output

11

12

أنواع السیطرة وتحویالت البالس

طرق السیطرة الرئیسیة  الدوال الرئیسیة -
لتحویالت البالس

Types of control and Laplace
transformations
- Types of control methods and
basic functions of Laplace
transformation

12

13
إشارات االختبار

األنواع المختلفة إلشارات االختبار-
Test signals
- The different types of test
signals

13

14
استجابة المنظومة من الدرجة األولى

طریقة حساب االستجابة للمنظومة من -
الدرجة األولى 

أمثلة-

Response of first order system
- Method of computing the
response of first order system

- Examples

14

15
استجابة المنظومة من الدرجة الثانیة

طریقة حساب االستجابة للمنظومة من -
الدرجة الثانیة

أمثلة-

Response of second order system
- Method of computing the
response of second order system

- Examples

15

16
مواصفات االستجابة

خصائص االستجابة ولتحدد استقراریة -
المنظومة

Response specifications
- The specification of response
which determine the stability of
system

16

17
ةخطأ الحالة المستقر

حساب خطا الحالة المستقرة باستخدام  -
طریقة تایلر والطریقة االعتیادیة  

والمقارنة بینھما

Steady state error
- Computing the steady state
error by using Toyler method and
normal method and compare
between them

17

18
ستجابةتحسین اال

طرق تحسین االستجابة-
أمثلة-

Response improvement
- The methods of response
improvement

- Examples

18

19
اتزان المنظومة

مفھوم استقراریة المنظومة وتأثیره في -
عملیة السیطرة

System stability
- The concept of system stability
and its effect on control process

19

20
معیار راوث

معیار راوث لحساب استقراریة المنظومة-
Routh criterion
- The Routh criterion for
computing the stability of system

20
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21
تطبیقات معیار راوث

بعض التطبیقات حول معیار راوث-
أمثلة-

Applications of Routh criterion
- Some applications about Routh
criterion

- Examples

21

22
طریقة المحل الھندسي للجذر

طریقة المحل الھندسي للجذر لتحدید -
استقراریة المنظومة

Root-locus method
- The root-locus method for
computing system stability

22

23
قواعد طریقة المحل الھندسي للجذر

القواعد األساسیة لطریقة المحل الھندسي -
للجذر

أمثلة-

Rules of Root-locus method
- Basic rules of root-locus

method
- Examples

23

24
مخططات الرسم المحوري

ب مخططات الرسم المحوري لحسا-
استقراریة المنظومة

Polar-plot diagrams
- The polar plot for computing
system stability

24

25
أساسیات مخططات الرسم المحوري

طریقة مخطط الرسم المحوري لتحدید الكسب-
أمثلة-

Principles of polar-plot diagrams
- The method of polar plot
diagram for computing the gain

- Examples

25

26
المقیاس اللوغارتیمي ومخططات التخمین

المبادئ األساسیة للمقیاس اللوغارتیمي -
ومخططات التخمین

Logarithmic Scales and Bode Plots
- Basic principles of logarithmic
scale and Bode plots

26

27

بناء مخططات التخمین ألنظمة األزمنة المستمرة

طریقة بناء مخططات التخمین-
أمثلة-

Construction of Bode Plots for
Continuous-Time Systems
- The method of construction of

Bode plots
- Examples

27

28

لةتحلیل أنظمة السیطرة بطریقة فضاء الحا

المبادئ والفرضیات األساسیة لطریقة -
فضاء الحالة

Analysis of control system in state
space
- Principles and basic
assumptions for state space
method

28

29

تمثیل طریقة فضاء الحالة لدالة التحویل للنظام

تمثیل فضاء الحالة-
ثلةأم-

State space representation of transfer
function of system
- The state space representation
- Examples

29

30

حل معادالت الحالة للوقت الثابت

طریقة الحل لمعادالت حالة الوقت الثابت-

Solving the time invariant state
equations
- The solution method of time
invariant state equations

30
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Subject Number: ME/134
Subject: Measurements
Units:2
Weekly Hours : Theoretical :1

Experimental:-
Tutorial:1

134ھمك / رمز الموضوع:
قیاسات         الموضوع: 

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

Week Contents المحتویات االسبوع

1

Introduction  to measurement
Theory

- generalized measuring system
- calibration
-Definition and classification of
variables

مدخل الى نظریة القیاس

منظومة القیاس العامة-
المعایرة-
تعریف وتصنیف المتغیرات-

1

2
Sensors and Transducers

- Basic definitions
- Types of transducers
- Main electrical principles used in
transducers
- Basic Wheatstone bridge

المتحسسات ومحوالت الطاقة
تعاریف أساسیة-
انواع محوالت الطاقة-
المبادىء الكھربائیة األساسیة المستخدمة في -

محوالت الطاقة
قنطرة ونستن األساسیة-

2

3

Performance characteristics of
Measuring instruments

- Types of inputs
- static performance characteristics

خصائص اداء اجھزة القیاس

أنواع المدخالت-
خصائص األداء المستقر-

3

4

Dimensional measurements
( linear  measurement )

- The material standards of length
- linear measurement instruments

قیاس االبعاد ( القیاس الخطي )

ساسیةمعاییر الطول اال-
اجھزة القیاس الخطي-

4

5 - Tools and methods used in angular
measurements

االدوات والطرق المتبعة في القیاس الزاوي- 5

6
Limits and Fits

- systems of limits and fits
الحدود والتوافقات

انظمة الحدود والتوافقات- 6

7
Limit gauges

- Types of limit gauges
- Taylor’s theory of gauging

المقاییس الحدیة
انواع المقاییس الحدیة-
نظریة تایلر للقیاس-

7

8
Measurement of surface finish

- comparative methods
- Direct measurement methods

قیاس انھاء السطح
طرق المقارنة-
طرق القیاس المباشرة-

8

9
Force and Torque measurements

- Force measurement
- Torque measurement

قیاس القوة والعزم
قیاس القوة-
قیاس العزم-

9
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10
Strain measurement
- Electrical – Resistance strain gauges

قیاس االنفعال
مقاییس االنفعال العاملة بمبدء المقاومة -

ائیةالكھرب
10

11

12

Vibration measurement
- Accelerometers
- Piezoelectric materials
- Mounting accelerometers
- Directional sensitivity

قیاس االھتزازات
مقیاس التعجیل-
المواد الكھروضغطیة-

تثبیت مقاییس التعجیل-
التحسس أالتجاھي-

11

12

13

14

Sound and Noise measurements
- Sound pressure level
- Sound power
- Sound power level
- Noise measurement instruments
- Sound level meter

قیاس الصوت والضوضاء
مستوى ضغط الصوت-
قدرة الصوت-
مستوى قدرة الصوت-
أجھزة قیاس الضوضاء-
مقیاس مستوى الصوت-

13

14

15
Application

- Practical applications
تطبیقات

تطبیقات عملیة- 15

16

17

Measurement of pressure
- pressure standards
- mechanical pressure transducers
- Active electrical pressure transducer
- passive electrical pressure transducer

طقیاس الضغ
معاییر الضغط األساسیة-
سسات الضغط المیكانیكیةحمت-
متحسسات الضغط الكھربائیة الفعالة-
ةمتحسسات الضغط الكھربائیة الغیر فعال-

16

17

18

19
20
21

Measurement of Temperature
- Expansion thermometers
- Change of state thermometers
- Resistance thermometers
- Thermocouples
- Calibration of temperature

قیاس درجة الحرارة
محاریر التمدد-
محاریر تغیر الحالة-
المقاومةرمحار ی-
المزدوجات الحراریة-
معایرة متحسسات الحرارة-

18

19
20
21

22
Measurement of flow velocity

- Simple pitot tube
- Pitot – static tube
- Factors affecting the accuracy of total
pressure reading

قیاس سرعة الجریان
انبوب بیتو البسیط-
انبوب بیتو . ستاتي-
العوامل المؤثرة على دقة قراءة الضغط الكلي-

22

23
24

Measurement of Flowrale
- Obstruction meters
- Rotameter
- Positive displacement flow moters
- special methods for flow rate
measurements

قیاس معدل التدفق
مقیاس االعاقة-
روتامیتر-
مقاییس االزاحة الموجبة-
لقیاس معدل التدفقطرق قیاس خاصة-

23
24
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25
26

Physical properties measurements
- Thermal - conductivity measurement
- Viscosity measurement
- Humidity measurement

قیاس الخواص الفیزیاویة
ة الحراریةیقیاس الموصل-
قیاس اللزوجة-
قیاس الرطوبة-

25
26

27

Air – pollution sampling and
measurements

- Air  pollution standards
- Sampling techniques

قیاس تلوث الھواء

معاییر تلوث الھواء-
تقنیة العینات-

27

28

29

Analysis of experimental data
- Accuracy
- Sources of errors
- Representation of data
- Data  evaluation

تحلیل القراءات المختبریة
الدقة-
مصادر االخطاء-
مثیل القراءاتت-
تحلیل القراءات-

28

29

30
Application

- Practical application
تطبیقات

تطبیقات عملیة- 30
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Subject Number: ME/354
Subject: Power Plants
Units:5
Weekly Hours : Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

354ھمك /رمز الموضوع:
محطات قدرةالموضوع: 

5الوحدات:
2األسبوعیة :نظري :الساعات 

1عملي :
1مناقشة :

Week Contents المحتویات االسبوع

1
Type of power plants + binary cycle

- Type of power plants and comparison
between them and explain binary cycle

لید+الدورات الثنائیةانواع محطات التو
عرض النواع المحطات ومزایاھا مع عرض -

لدورة الزئبق و البخار
1

2
Cogeneration power plants

- Combined Heat and power plant(CHP)
and its advantages and applications

محطات تولید الحرارة و القدرة
شرح لمبدأ العمل و انواعھا و مقارنتھا -

طریقة المنفصلة و مزایاھابال
2

3
Gas power plants

- The advantages of gas power plants and
the principle of its operation

المحطات الغازیة
مزایاھا ومبدأ عملھا - 3

4

Joule( Brayton) cycle and their
modifications

- Brayton cycle and its modifications
regeneration ,inter cooler and reheatings

وطرق تحسینھا)برایتون (دورة جول

تمثیل المحطات الغازیة على دورة جول وطرق -
تحسینھا

4

5
Combined cycle (steam + gas)

- Combined cycle with heat- recovery
boiler and their arrangements and
advantages

)بخار+ غاز(ة  الدورات المركب
مبدأ عملھا وانواعھا وفوائدھا ومزیاھا- 5

6

Steam boilers-types and their operation
principle

- Type of steam generators and their
principle and comparison between fire and
tube boiler

المراجل البخاریة انواعھا و مبدأ عملھا 

ع المراجل البخاریة و مقارنة شرح النوا-
انواعھا و مبدأ عملھا

6

7
Accessories of steam boilers

- Economizer
- air pre heaters and super heater

ملحقات  المراجل البخاریة و اضافاتھا  
فرالمو-
محمص البخار مسخن  الھواء المتقتدم-

7

8

Combustion calculations and boiler
performance

- Fuels and combustion calculations and
the performance of boilers

حسابات االحتراق واداء المراجل

شرح لحسابات االحتراق واداء المراجل- 8

9
Heat balance

- Heat balance and define the losses in the
boilers

الموازنة الحراریة 
ید الخسارات في المراجل البخاریة وایجاد تحد-

كفائتھا
9

10
Stacks (chimneys)

- Driving pressure and the function of
stack

المداخن 
شرح انوعھا ومزایاھا- 10
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11
Boiler feed water treatment

- Define impurities and their sources and
explain methods of treatment

معالجة میاة تغذیة المرجل 
انواع الشوائب وطرق معالجتھا المختلفة -

ومساؤھا
11

12

13

Steam nozzles types their design and off
design condition

- Type of steam nozzle –design and off
design cond for con. noz
- Design and off design cond. for con.
divergent nozzle

االبواق البخاریة وانواعھا وضروف عملھا 
التصمیمیة وغیر التصمیمیة 

ماھو البوق الخاري ومبدأعملھ والتعرف على -
ظروفة التصمیمیة وغیر التصمیمیة

ظروفة التصمیمیة وغیر التصمیمیة-

12

13

14
Steam nozzle calculation and its efficiency

- The basic equations for steam nozzle and
determine critical pr. and eff.

حسابات البوق البخاري و كفاءتھ 
المعادالت االساسیة لحسابات البوق البخاري و -

تحدید الضغط الحرج و كفاءتھ 
14

15
Super saturation expansion

- Metastable expansion and its effect on
steam properties compared with
equilibrium exp.

ظاھرة التمدد غیر المتوازن خالل البوق البخاري 
شرح ظاھرة التمدد غیر المتوازن و تفسیرھا و -

اسباب حدوثھا و مقارنتھا مع التمدد المتوازن 
15

16
Steam condenser jet type

- Introduction –direct-contact condenser
open type heaters

خاري / النافورة بالمكثف ال
مبدأعملة وتطبیقاتھ - 16

17
Steam condenser surface type

- Surface condensers-general. Closed type
heaters

المكثف البخاري السطحي 
مبدأعملة وتطبیقاتھ - 17

18
Steame turbines impulse &reaction

- Steam turbines and comparison between
impulse and reaction

التوربینات البخاریة الدفع ورد الفعل 
مبدأعمل التوربین والمقارنة بین االنواع من -

حیث مبدأ عملھا وتصامیمھا
18

19
Simple – impulse turbine

- simple impulse turbine the disadvantages
and their solution

البخاریة الدفع البسیط التوربینات
شرح التوربین الدفع البسیط ومساوئھ وطرق -

معالجتة 
19

20

21

Compounded impulse turbine
- Pressure compounded and velocity
compounded / types
- Velocity compounded and pressure –
velocity compounded / principle of
operation

ینات الدفع المركبة  تورب
انواعھا -

مبدأ عملھا-

20

21

22
Velocity diagram for impulse

- Velocity diagram and axial and
tangential forces

مخططات السرع لتوربینات الدفع
شرح لرسم مخططات السرع وتحلیل القوى- 22

23

Blade & stage eff. And blade height

- Blade efficiency and stage efficiency
calculation and the effect of blade speed
ratio and the blade height

كفاءة الریشة والمرحلة وارتفاع الریشة لتوربین 
الدفع  

احتساب كفاءة الریشة والمرحلة واحتساب -
ارتفاع الریشة 

23
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24
Velocity diagram for reaction turbine

- Velocity diagram for reaction turbines
and their axial and tangential forces

مخططات السرع لتوربینات رد الفعل  
شرح مخططات السرع لتوربینات رد الفعل  -

وتوزیع القوى
24

25
Blade and stage eff. And blade height

- The effect of blade speed ratio on blade
eff. For reaction turbine

الفعلوارتفاع الریشة لردكفاءة الریشة والمرحلة
احتساب الكفاءة والتمیز بینھا لتوربین رد الفعل - 25

26

Losses in steam turbine and method of
control

- Turbine losses for impulse and reaction
and methods for load control

الخسائر في التوربینات البخاریة وطرق السیطرة 

توزیع الخسائر في التوربینات البخاریة -
والمقارنة بینھما وطرق السیطرة على االحمال  

26

27
Economics of power plants

- Introduction and definition such as
capacity fact, load  factor

ات محطات القدرة  اقتصادی
مدخل لالقتصادیات ومفھومھا وتعاریف مختلفة - 27

28
Load curve and load duration curve

- Load curve and load duration curve for
different consumers

منحنى الحمل ومنحنى الحمل التنازلي
شرح انواع منحنى الحمل والفرق مع الحمل -

التنازلي 
28

29
Load division and cost calculation

- Load division between different power
stations according to cost

تقسیم االحمال واحتساب الكلفة 
االحمال وتوزیعھا بین علىكیفیة السیطرة -

المحطات واحتساب الكلفة.
29

30
Storage plants

- Air storage plant and pump storage
محطات تخزین الطاقة  

انواع محطات التخزین .- 30



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

Fourth year stageمرحلة الصف الرابع  

رمز الموضوع
No.

الموضوع
Subjects

الساعات الدراسیة
Studying Hoursعدد الوحدات

Units
المالحظات
notice نظري

Theoretical
عملي

Experimental
مناقشة

Tutorial

قیاساتھمك / 134
Measurement1-12

سیطرة طوعیةھمك / 234
Automatic Control21-5

محطات قدرةھمك / 354
Power Plants2115

IIھمك / 454 الھندسة المیكانیكیةتصمیم
Mechanical Engineering Design II22-6

اھتزازات میكانیكیةھمك / 554
Mechanical Vibrations2115

تكییف وتجمیدھمك / 654
Air-Conditioning & Refrigeration2115

ةكائن تور بینیومتدینامیك غازاھمك / 754
Gas Dynamics & Turbo -Machinery2115

مشروعھمك / 844
Project12-4

بالحاسبةةالمعززالھندسةھمك /924
Computer Added Engineering11-3

1510540المجموع
Total Units=40عدد الوحداتTotal Hours=30الساعاتعددTotal Subjects=9عدد المواد
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924رمز الموضوع: ھمك/
الھندسة المعززة بالحاسبةالموضوع: 
3الوحدات: 

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

Subject Number: ME\924
Subject: Computer Added Engineering
Units: 3
Weekly Hours: Theoretical: 1

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
CAEمدخل إلى 

CAEخواص وأھمیة-
Introduction to CAE
- Characteristics of CAE and its
importance

1

2
جةمدخل إلى النمذ

التعامل مع األجسام الحقیقیة-
CAEمعاملتھا كنماذج في -

Introduction to Modeling
- Dealing with real physical objects
- Treating them as CAE models

2

3

4

نمذجة المسائل ثالثیة األبعاد
لة على أجسام صلدة لمسائل بعض األمث-

حقیقیة
ألحمال والشروط المحیطیةا-
استغالل التناظر لتبسیط نمذجة المسائل-

Modeling of 3-Dimensional Problems
- Some examples of solid objects
of real problems

- Loads & boundary conditions
- Utilization of symmetry to simplify
problems modeling

3

4

5

6

7

االختزال إلى مسائل مستویة
أھمیة وشروط االختزال إلى مسائل -

مستویة
االختزال إلى مسائل متناظرة حول -

المحور
نمذجة مسائل اإلجھاد المستوي، االنفعال -

وجریان الموائعالمستوي،

Reduction to Plane Problems
- Importance & conditions of
reduction to plane problems

- Reduction to axi- symmetrical
models

- Modeling 2-D plane stress,
plane strain, and fluid flow

5

6

7

8
مسائل القضبان و العتبات

تحلیل مسائل القضبان والعتبات-
Bar, Beam, Problems
- Analysis of bar, beam problems8

9
مسائل الصفائح

روط االختزال إلى نماذج الصفائحش-
األحمال ،التناظر-

Plate Problems
- Condition of reduction to plate model
- Load, Symmetry

9

10
الشبكات. ثنائیات األبعاد

أنواع الشبكات-
طرق إنشاء الشبكات-

Meshing;  2-D
- Types of mesh
- Methods of meshing

10

11
الشبكات. ثالثیات األبعاد

أنواع الشبكات-
طرق إنشاء الشبكات-

Meshing 3-D
- Types of mesh
- Methods of meshing

11

12
إنشاء شبكات القضبان والعتبات والصفائح

أنواع الشبكات-
إنشاء الشبكاتطرق -

Meshing Bar, Beam, and Plate
- Types of mesh
- Methods of meshing

12

13
اإلنشائیة-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال اإلنشائیة-
Load – Structural
- Types & implementation of
structural loads

13

14
الحراریة-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال الحراریة-
Load – Thermal
-Types & implementation of
thermal loads

14

15
الموائع-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال لجریان الموائع-
Load – Fluid
- Types & implementation of
fluid- flow loads

15
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16
اإلنشائیة-الحل

ائل إنشائیة ساكنةمس-
Solution- Structural
- Static structural problems16

17
حركیة-الحل

مسائل إنشائیة حركیة-
Solution – Dynamic
- Dynamic structural problems17

18
حراري-الحل

الحرارةلمسائل انتقا-
Solution – Thermal
- Heat transfer problems18

19
موائع-الحل

مسائل جریان الموائع-
Solution- Fluid
- Fluid flow problems19

20

21

النتائج
أنواع النتائج-
المخططات الملونة والبیانات المكتوبة-
النتائج في المقاطع الداخلیة-
نتائج حیویة-

Results
- Types of results
- Visual contours & data results
- Results at internal sections
- Animation

20

21

22
إنشاء التقریر

إنشاء التقریر للمسائل المحللة اعتمادا -
على نوع البرنامج

Report Generation
- Software- dependent generation of
eng. Reports of analyzed problems

22

23
24
25
26

تطبیقات
تحلیل اإلجھاد ثالثیة األبعادمسائل في-
حرارة في حالة االستقرارلانتقامسائل في-
طباقيجریان موائعمسائل في-
تحلیل أطوارمسائل في-

Applications
- Static 3D stress analysis problem
- Steady- state heat transfer problem
- Laminar flow problem
- Modal analysis problem

23
24
25
26

27
استیراد الشكل الھندسي

القیاسیةيأنواع الشكل الھندس-
CADاستیرادھا من أنظمة -

Importing Geometry
- Types & standards of solid geometry
- Importing from CAD systems

27

28
مسائل التماس

مدخل إلى مسائل التماس-
تنفیذھا اعتمادا على نوع البرنامج-

Contact Problems
- Introduction to contact problems
- Software- specific implementation

28

29
التشوه اللدن

التصرف غیر الخطي للمواد مع الحل-
Plastic Deformation
- Non-linear material behavior and
solution

29

30
مسائل تغیر الطور

تحلیل وتنفیذ مسائل تغیر الطور-
Phase- change problems
- Analysis & implementation of
phase- change problems

30



General Mechanical Engineering\ Fourth year stage رابع      مرحلة الصف الفرع المیكانیك العام/

Subject Number: ME/554
Subject : Mechanical Vibration
Units:5
Weekly Hours : Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

554ھمك /رمز الموضوع:
میكانیكیةتھتزازااالموضوع: 

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

Week Contents المحتویات االسبوع

1
Basic concepts of vibration

- Degree of freedom
- General concepts of the importanc of
the vibration and its application
- Definitions and calculation for the
degree of freedom for different system

مبادئ عامة في االھتزازات
درجة حریة الطالقة-
استعراض المبادىء العامة ألھمیة دراسة -

االھتزازات وتطبیقاتھا العملیة
القةتعریف وتطبیقات الحتساب درجة حریة الط-

1

2
Introduction to oscillatory motion

-Simple harmonic motion
- Amplitude of vibration, velocity and
acceleration relation
- Presentation of the oscillatory motion
and the simple harmonic motion & its
conditions also presenting the relation
between displacement , velocity and
acceleration and the phase difference
between them

مقدمة في الحركة التذبذبیة
الحركة التوافقیة البسیطة-
عة التعجیلعالقات اإلزاحة السر-
تمثیل الحركة التذبذبیة وعرض الحركة التوافقیة -

البسیطة وشروطھا واستعراض عالقات اإلزاحة 
والسرعة والتحمیل وفرق الطور بینھا

2

3

Free vibration of an undamped  single
degree of freedom

- Examples
- Formulation for the eq. of motion for
system with single degree of freedom
without damping and solving the eq. of
motion finding the natural frequency.
Different examples are presented

االھتزاز الحر غیر المخمد لنظام أحادي درجة 
الحریة

أمثلة-
اشتقاق المعادلة األساسیة للحركة لنظام أحادي -

خمید وحل المعادلة وإیجاد التردد الحریة بدون ت
الطبیعي لھا وإعطاء أمثلة متفرقة عنھا

3

4
Simple energy method (Raleigh principle)

- Presenting the comparison  between
the conservative and non- conservative
system and applyig the simple energy
method for  different system to find
eq. of motion and natural frequency

طریقة الطاقة (مبدأ رایلي)
منظومات محفوظة الطاقة لمقارنةاستعراض-

وغیر محفوظة الطاقة وتطبیق طریقة الطاقة 
ج المبسطة على عدد من المنظومات الستخرا

األولطبیعيمعادلة الحركة والتردد ال

4

5

Free vibration viscous damped single
degree of freedom system.

-Types of damping.
- Examples.
- Studying the free damped system
single degree of freedom , presenting
the types of damping in application and

االھتزاز الحر المخمد لنظام أحادي درجة الحریة

أنواع التخمید-
أمثلة-
دراسة نظام االھتزاز الحر المخمد لمنظومة -

أحادیة درجة الحریة واستعراض أنواع التخمید 
التي تتعرض لھا المنظومات في التطبیق واشتقاق 

5
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formulation and solving the equation of
such system for different damping ratio

وحل المعادالت الخاصة بالتخمید الحر لمختلف 
نسب التخمید

6
Equivalent springs and dampers

- In series and parallel.
- Example.
- Studying the application and types of
equivalent sprirg and damping for
parallel and seriese connection with
their application

الصالبة المكافئة والتخمید المكافئ
الربط التوازي والتواليالتكافؤ لحالة -
أمثلة-
دراسة تطبیقات الصالبة المكافئة والتخمید -

المكافىء لحاالت التوازي والتوالي واشتقاق 
المعادالت المتعلقة بكل حالة وربطھا بأمثلة تخص 

الواقع العملي

6

7
Logarithmic decrement

- Derivation
- Example
- Formulation of the original eq. of
logarithmic decrement and studying the
importance of this subject, calculation
the time required for the decay of the
single for no . of cycles with different
applicable example

التناقص اللوغارتمي
اشتقاق-
أمثلة-
ض اللوغارتمي اشتقاق المعادلة األساسیة للتناق-

ودراسة أھمیة ھذا الموضوع واحتساب الزمن 
الذي تتنافص فیھ اإلشارة بعد عدد من الدورات 

مع أمثلة عملیة حول الموضوع

7

8

Forced vibration of single degree of
freedom

- Forced damped vibration
- Formulation of the original eq . of
motion for damped and undamped
forced vib for different excitation
forces and studying the behaviors of
the amplitude with w/wn  and
formulating the necessary eq . of
resonance

االھتزاز ألقسري لنظام أحادي درجة الحریة

االھتزاز ألقسري المخمد-
م لالھتزاز القسري لنظااشتقاق المعادلة الخاصة -

ة مختلفة تثارأحادي درجة الحریة ولقوى اس
بوجود التخمید وعدم وجوده ودراسة سلوكیة 

مع نسبة التردد المتغیرات الخاصة بالسعة
ري وتوضیح أماكن الرنین قسالطبیعي الى ال

واشتقاق المعادالت الخاصة بذلك

8

9
Forced vibration for constant force

- Examples
- Studying the behavior of the system
with constant excitation force
formulating the study state and
transient solution and solving such
system with some example

االھتزاز ألقسري لقوة ثابتة
أمثلة-
دراسة سلوكیة المنظومة المعرضة   لقوة قسریة -

دالت الخاصة بذلك وحلھا اة واشتقاق المعثابت
حول أمثلةالمكون من الحل المستقر واالنتقالي مع 

الموضوع

9

10
Forced Vibration for sinusoidal force

- Resonance condition
- Studying the behavior of the system
with sinusoidal force obtaining the
necessary eq . for resonance with some
examples

االھتزاز ألقسري لقوة جیبیة
شروط الرنین-
دراسة سلوكیة المنظومة المعرضة لقوة قسریة  -

جیبیة واشتقاق المعادالت الخاصة بھا وحلھا 
واستخراج معادلة الرنین مع األمثلة

10

11
Rotating unbalance

- Example
- Explaining the unbalance forces with
their application and solving some

عدم االتزان الدوار
أمثلة-
معالعملیةوتطبیقاتھاالدواراالتزانعدمشرح-

الموضوعحولأمثلة

11
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example

12
Support motion example

- Examples on support motion and how
this motion affect the motion of the
system

أثارة القاعدة
اعطاء امثلة عن الحركة النسبیة وكیفیة انتقال -

ھذه الحركة الى النظام الرئیسي
12

13
Vibration isolation

-Transmissibility
-Discussion of  transmissibility
behavior
- Example
- Explaining the application of Vib .
Isolation and diffinition of
transmissibility and the behaviors of it
with w/ wn for different damping ratio
. Solving  some examples   on the
subject

عزل االھتزازات
االنتقالیة-
مناقشة منحني االنتقالیة-
أمثلة-
شرح لتطبیقات عزل االھتزازات وتعریف -

االنتقالیة وكیفیة احتسابھا والسیطرة على القوة 
المستقلة الى االرض واشتقاق المعادلة الخاصة 

بذلك ومناقشة سلوكیة انتقالیة االھتزازات وتقنیة 
االنتقالیة الى االرض مع التغییر لنسبة التردد 

ختلفة مخمیدیعي الى التردد القسري لنسب تالطب
مع االمثلة

13

14
Vibration measuring instrument

- Studying the eq. of motion if the
measuring device excited by abase
force and decide upon the amplitude ,
Velocity , and acceleration that the
devise measure and  some examples

یاس االھتزازاتأجھزة ق
دراسة معادلة االستجابة الجھزة القیاس -

المستشارة من القاعدة وتحدید متغیرات القیاس من 
إزاحة وسرعة او تعجیل مع االمثلة

14

15

16

Two degree of freedom
- Coordinate couplings
- Semi definite system
- Study and analyze the equation of
motion for 2- Degree system.
Estimating the natural frequencies and
their mode shapes, Also studying the
coordinal coupling and semi   definite
system with some examples

النظام الثنائي لدرجة الحریة
المزدوج االحداثي-
المنظومة شبھ المعرفة-
كة لنظام ثنائي درجة دراسة معادالت الحر-

الحریة باستخراج الترددات الطبیعیة واشكال 
االطوار االھتزازیة مع دراسة المزدوج االحداثي 

والمنظومات الشبھ معرفة مع االمثلة

15

16

17
Mode shapes

- Study the mode shapes fore different
system of two Degree of freedom with
examples

االھتزازاتنسق 
دراسة االطوار االھتزازیة المختلفة لمنظومات -

من الدرجة الثانیة مع االمثلة
17

18
Lagrange equation

- Examples
- Study Lagrange ,eq. for damped &
undamped system free and forced Vib .
and applying it for several times
according to the coordinate under
consideration with  examples

معادلة الكرانج
أمثلة-
دراسة معادال الكرانج في حالة االنظمة -

المحفوظة وغیر المحفوظة الطاقة  بوجود القوة 
القسریة وعدم وجودھا وتطبیقھا لعدد من المرات 

وفقا لدرجة حریة الطالقة مع االمثلة

18

19
Dynamic absorber (undamped)

- Study and formulate the eq. of
dynamic absorber and its caracterstic

ماص االھتزازات غیر المخمد
دراسة واشتقاق المعادالت الخاصة بماص -

االھتزازات غیر المخمد مع االمثلة
19
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without damping in addition to  some
examples

20 - Study and formulate the eq. of
dynamic absorber and its caracterstic
with damping in addition to  some
examples

دالت الخاصة بماص دراسة واشتقاق المعا-
المخمد مع االمثلةواالھتزازات 

20

21
Multiple degree of freedom

- Studying and formulating the eq, of
motion for multiple degree of freedom
and finding the natural freq and their
mode shapes

نظام متعدد درجة الحریة
دراسة واشتقاق معادالت الحركة لمنظومات -

متعددة درجة الحریة خطیة ودورانیة وایجاد 
حلول للمعادالت والترددات الطبیعیة واالطوار 

مثلةاالھتزازیة لھذه االنظمة مع اال

21

22

Influence coefficient matrix and
stiffness matrix

- Studying and finding the eigen values
and hence the natural frequencies and
the  eigen vector ( mode shape ) for
multiple degree of freedom system
with  some examples

التأثیر والجساءةمصفوفات معامالت 

دراسة ایجاد الترددات الطبیعیة واالطوار -
االھتزازیة لمنظومات متعددة درجة الحریة من 

خالل المصفوفات مع االمثلة

22

23
Eigen values and eigen vectors

- Example
- Studying and finding the eigen values
and hence the natural frequencies and
the  eigen vector ( mode shape ) for
multiple degree of freedom system
with  some examples

معامالت الترددات الطبیعیة وأشكال النسق
أمثلة-
دراسة ایجاد الترددات الطبیعیة واالطوار -

االھتزازیة لمنظومات متعددة درجة الحریة من 
خالل المصفوفات مع االمثلة

23

24

25

Torsional vibration
-Single degree,Two degree and
Multiple degree
- Studying the Tordsional Vib. for
Single,Two ,and multiple degree of
freedom system using holzer method
and finding the equivallent of stepped
shaft and Gear shaft

اھتزاز اللي
درجة أولى , ثانیة , متعدد-
طریقة ھولزر-
دراسة االھتزاز الناتج عن اللي لمنظومات من -

الدرجة االولى والثانیة ومتعددة حریة الطالقة 
وایجاد المنظومة المكافئة لعمود بطریقة ھولزر
متدرج ومسنن

24

25

26
Torsional vibration for stepped shaft

-Torsional vibration for shaft with
gears
- Studying the Tordsional Vib. for
Single,Two ,and multiple degree of
freedom system using holzer method
and finding the equiva of stepped shaft
and Gear shaft

اھتزازات اللي ألعمدة متدرجة
اھتزازات اللي لمنظومة تحوي مسننات-
االھتزاز الناتج عن اللي لمنظومات من دراسة -

الدرجة االولى والثانیة ومتعددة حریة الطالقة 
بطریقة ھولزر

26
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27

28

Vibration of continuous system
- Studying and formulating the eq. for
continuous system for different end
Boundary condition and constrains
with.
- examples

اھتزاز األنظمة المستمرة
تزاز المنظومات دراسة واشتقاق معادالت اھ-

مختلفةحدیةالمستمرة لظروف

األمثلة-

27

28

29

Rayleigh method for estimation the
fundamental natural frequency

- Studying Ruyliegh eq. to estimate the
fundamental natural freq . of a system
with examples

طریقة رایلي الحتساب التردد الطبیعي األول

لتردد دراسة وتطبیق طریقة رایلي الحتساب ا-
الطبیعي االساسي مع االمثلة

29

30
Dunkerley method to find 1st natural
frequency

- Studying Ruyliegh eq. to estimate the
fundamental natural freq . of a system
with examples

طریقة دنكرلي إلیجاد التردد الطبیعي األول

تساب التردد دراسة وتطبیق طریقة رایلي الح-
الطبیعي االساسي مع االمثلة

30
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Subject Number: ME\454
Subject: Mechanical Engineering DesignII
Units:6
Weekly Hours : Theoretical :2

Experimental:2
Tutorial: -

454ھمك / رمز الموضوع:
IIة المیكانیكیةالھندستصمیمالموضوع:
6الوحدات:

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

Week Contents المحتویات االسبوع

1
Introduction to Engineering design

-Methods
- Nature of  design
- design activities and system design flow
chart

مقدمة في ھندسة طرق التصمیم
طبیعة -
فعالیات التصمیم -
شرح المخطط األنسیابي لتصمیم المنظومات-

1

2
Clarifying Objectives

- Clarifying from goal recognition to end
of market research & application analysis

ھداف توضیح األ
شرح من منشأ الحاجة وماھي االھداف وبحث -

السوق وتحلیل التطبیقات
2

3
Initial Specifications

- Establishing function and performance
Specification method

المواصفات األبتدائیة 
التعرف على الفقرات المختلفة للمواصفات -

عند التصمیم  األولیة الواجب اخذھا بنظر األعتبار
3

4

5

Generating Alternatives
- Using many strategies i.e.
brainstorming, empathy, fantasy,…
- Visualization, Models, Morphological
charts, black books concepts,...

مفھوم النظام وتكوین األفكار
أستخدام طرق مختلفة ألیجاد األفكار حول -
.صمیم المراد عملھتال
من ھذه الطرق ، شحذ الفكر ، الخیال ، التطور، -

استخدام النماذج ،مفھوم الصندوق األسود وغیرھا 
من الطرق..

4

5

6
Evaluating alternatives

- Decision making techniques
أختیار األفكار بعد تقییمھا

أستخدام الطرق المختلفة ألختیار افضل فكرة- 6

7
Production of system scheme

- Clarifying the schemes and production
of system specification

تكوین التصمیم النھائي 
كیفیة الحصول على الرسوم التفصیلیة للفكرة -

المختارة مع تكوین مواصفاتھا النھائیة.
7

8
Reliability and feasibility study

- Methods to improve reliability and
checking the over all design

الوثوقیة والدراسة المعقولة للتصمیم النھائي 
شرح الطرق المختلفة لتحسین الوثوقیة والتأكد -

من ان المواصفات قد طبقت
8

9
Optimum Design

- Method of optimum design (ex. for
basic design problem)

األمثل التصمیم 
طرق التصمیم األمثل مع مثال یبین الفرق بین -

التصمیم التقلیدي والتصمیم األمثل
9

10 Design equations
- Guidance for problem formulations

معادالت التصمیم
األرشاد الى طریقة تصنیف وتكوین المعادالت- 10

11
Procedural steps

- Basic procedural steps for method of
optimum design

طریقة التصمیم
الخطوات األساسیة المتبقیة للوصول الى -

التصمیم األمثل
11
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12
Types of variables in I.F

- Clarifying the different types of
variables in initial formulations

انواع المتغیرات في التكوین األولي
فة للمتغیرات والتكوین توضیح األنواع المختل-

األبتدائي للمعادالت
12

13
General planning I.F to F.F

- How you change the initial formulation
to final formulations

تحویل المعادالت الى الشكل النھائي
كیفیة تحویل المعادالت من شكلھا األبتداائي الى -

الشكل النھائي
13

14
15

Applications and analysis
- Solving different types of problems
- Solving different types of problems

تحلیالت وتطبیقات
حل انواع مختلفة من المسائل-
حل انواع مختلفة من المسائل-

14
15

16
A programming suggestion for welding

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل اللحام
خطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت اقترح م-

بواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 
للنتائج

16

17

A programming suggestion for jointed
bolts

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل الربط بالبراغي

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 

للنتائج

17

18

A programming suggestion for stress in
simple machine parts

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل األجھادات 
البسیطة

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 

للنتائج

18

19

A programming suggestion for variable
load

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل األحمال المتغیرة

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 

للنتائج

19

20

A programming suggestion for power
transmission of shafting

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل النقل بواسطة 
األعمدة

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 

للنتائج

20

21

A programming suggestion for coupling
design

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل القارنات

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 

للنتائج

21

22

A programming suggestion for spring
design

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل النوابض

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 

للنتائج

22

23

A programming suggestion for spur gear
design

- Giving input data making flow chart &

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل التروس 
المستقیمة

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
23
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by programming find output data وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 
للنتائج

24

A programming suggestion for Helical
gear design

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل التروس 
الحلزونیة

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 

للنتائج

24

25

A programming suggestion for V-belt
drive

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل األحزمة على 
Vشكل 

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 

للنتائج

25

26

A programming suggestion for
lubrication & bearing design

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل التزییت والركائز

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 

للنتائج

26

27

A programming suggestion for power
screw

- Giving input data making flow chart &
by programming find output data

مقترح ألستخدام الحاسبة في حل لولب نقل القدرة

اقترح مخطط انسیابي بعد اعطاء المدخالت -
وبواسطة الحاسبة اوجد المخرجات مع التحالیل 

للنتائج

27

28

29

30

A thesaurus of mechanisms
- Clarifying the different types of
mechanisms i.e. fine adjustment,
- Clamping, locating, escapements,
indexing, oscillating, ratchets
- and latchets, reversing, reciprocating,
slider, orienting,… mechanisms

خدامات الثمینة لآللیات األست
توضیح األنواع المختلفة لآللیات-

التنظیم الدقیق , المسك، ...-

وكما مذكور باللغة األنكلیزیة-

28

29

30
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Subject Number: ME/654
Subject: Refrigeration & Air
conditioning
Units:5
Weekly Hours : Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

654ھمك /رمز الموضوع:
تجمید   وف تكییالموضوع: 

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

Week Contents المحتویات االسبوع

1

Introduction to air- conditioning &
Refrigeration

- Aim of air-conditioning

لتكییف الھواء والتجمیدسیةللمبادئ االساقدمةم

تعریف بالغرض من تكییف الھواء- 1

2
Thermodynamics properties of moist air

- The air properties of the air to be
conditioned

خواص الھواء وبخار الماء
التعریف بخصائص الھواء وبخار الماء المطلوب -

تكییفھا
2

3
Psychometric Processes

- Define the psychometric charts
االجراءات المصردیة

تعریف بمخطط العملیات المصري- 3

4

Sensible Cooling& Heating ,
humidification &dehumidification

- Application of sensible cooling
&heating , humidification and
dehumidification

والتدفئة والترطیب وازالة الرطوبةاجراءات التبرید

والتدفئة المحسوسة,اضافة وازالة الرطوبةالتبرید- 4

5

Practical air conditioning process /
summer

- Application of summer air conditioning
process on charts

دورات التكییف العملیة / صیفا

ة على مخطط العملیاتتطبیقات دورة التبرید الصیفی- 5

6

Practical air conditioning process /
winter

- Application of winter air conditioning
process on charts

دورات التكییف العملیة / شتاء

تطبیقات دورة التدفئة الشتویة على مخطط العملیات- 6

7
Thermal comfort &design conditions

- Comfort conditions & inside ,outside
design conditions

الراحة الحراریة والظروف التصمیمیةمتطلبات 
تحدید شروط الراحة ومواصفات التصمیم الداخلیة -

والخارجیة
7

8
Cooling load calculation /wall &roofs

- Heat gain from walls & roof
ران والسقوفحسابات حمل التبرید / للجد

تحدید حمل التبرید المكتسب من الجدران والسقوف- 8

9
Cooling load calculation /windows

- Heat gain from windows
حسابات حمل التبرید / للنوافذ

تحدید حمل التبرید المكتسب من النوافذ- 9

10

Cooling load calculation /occupants,
lighting

- Heat gain from people & lighting

حسابات حمل التبرید / لالشخاص واالنارة

تحدید حمل التبرید المكتسب من االشخاص واالنارة- 10

11
Heating load calculation

- The source of heat loss and heating load
حسابات حمل التدفئة

ةتحدید مصادر التسرب في الحرارة وحمل التدفئ- 11
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12
Condensation on internal surface

- Calculation of and study of
condensation phenomena Inside surface
temperature & condensing

التكثیف على السطح الداخلي
دراسة استخراج درجة حرارة سطح الداخلي و-

ظاھرة التكثیف
12

13
Application on cooling & heating load

- Application of cooling & heating load
examples

تطبیقات على حمل التبرید والتدفئة
مجال تطبیق احمال التدفئة والتبریدفيثلة ام- 13

14

Air-conditioning systems/ all air &all
water systems

- Types of all air & water systems

ء كلي وماء كليمنظومات التكییف / ھوا

تعریف بانواع منظومات الھواء والماء الكلي- 14

15

Air-conditioning systems/air – water
systems

- Types of air-water system

ھواء مختلط-منظومات تكییف الھواء/ ماء

تعریف بانواع منظومات الھواء والماء المختلطة- 15

16
Ducting Design : procedure & methods

- Methods of air duct design &
Installation

تصمیم مجاري الھواء
وأجزاءتعریف بطرق تصمیم مجاري الھواء -

وتركیب مجرى الھواء
16

17
Equal pressure drop method

- Design of air duct using constant
pressure drop methods

ساويطریقة ھبوط الضغط المت
تصمیم منظومة مجرى الھواء باستخدام طریقة -

ھبوط الضغط المتساوي
17

18

Pressure distribution diagram &the use
of ductulator

- Calculation of static and dynamic
pressure drop

مخطط توزیع الضغط

حساب معدل ھبوط الضغط الستاتیكي والداینمیك- 18

19
Fan ; types & laws

- Fan types that used in A-C systems and
ventilation and its law

المراوح وانواعھا وقوانینھا
تعریف بانواع المراوح المستخدمة في منظومات -

التكییف والتھویة وقوانینھا
19

20
Piping Design application

- Kind of piping system , type of
connection & its fitting

تصمیم االنابیب
انواع منظومات االنابیب وطرق الربط وملحقاتھا- 20

21
Pumps ; Types & Selection

- Calculation of pump properties &
selection

المضخات
طرق حساب مواصفات المضخات وكیفیة اختیارھا- 21

22
Refrigerant properties

- Types of refrigerant & it's properties
خواص موائع التثلیج

تعریف بانواع موائع التثلیج ومواصفاتھا- 22

23
Refrigeration machine & Carnot cycle

- Parts of refrigeration machine &
application of Carnot cycle

الماكنة التثلیج ودورة كارنوت
بیقات دورة تعریف باجزاء ماكنة التثلیج وتط-

كارنوت
23

24
Refrigeration systems

- Define the refrigeration systems
منظومات التثلیج

تعریف بمنظومة التثلیج والدورة المثالیة- 24

25
Saturated vapour compression cycle

- Actual refrigeration cycle and examples
باعیةدورة التثلیج االنظغاطیة االش

تعریف بدورة التثلیج المثالیة وتطبیقاتھا- 25
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26
Actual vapour compression cycle

- Application of actual refrigeration cycle
دورة التثلیج االنضغاطیة الحقیقیة

تطبیقات دورة التثلیج الحقیقیة واختالفھا عن المثالیة- 26

27
Absorption refrigeration cycle

- Define the principle of  operation for
absorption cycle and its part

دورة التثلیج االمتصاصیة
ف باجزاء ومبدأ عمل دورة التثلیجتعری-

االمتصاصیة
27

28

Absorption system / mass and heat
balance

- Laws of absorption refrigeration system

/ موازنة الكتلة والحراریةمتصاصیة المنظومة اال

قوانین منظومة التثلیج االمتصاصیة- 28

29

Absorption system/ gas liquefaction
simple linde system

- Define of Linda cycle as type of
absorption systems

دورة تثلیج االمتصاصیة دورة لندا لتسییل الغازات

لنداتثلیج االمتصاصیة متمثلة بدورةتعریف بدورة ال- 29

30
Types of refrigeration equipments

- Chiller,boilers, compressor, condenser,
coolig towers

انواع معدات التبرید المستخدمة
مثلجات الماء,المراجل,الضواغط ,المكثفات,ابراج -

التبرید
30
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364رمز الموضوع: ھمك/
صمیم منظومات تكییفتالموضوع: 

6الوحدات: 
2الساعات األسبوعیة:  نظري:
2عملي: 
-مناقشة: 

Subject Number: ME\364
Subject: Design of Air-Conditioning
system
Units: 6
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 2
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
منظومة تكییف الھواء 

مقدمة ومبادئ التدفئة التھویة وتكییف الھواء-
Air-Conditioning system
- Introduction and principle of heating,
ventilation and air-conditioning

1

2

عملیات تكییف الھواء المتقدمة على مخطط 
العملیات 

اعادة التدفئة, استخدام معامل امرار الھواء, -
مخمدات ومجرى الھواء الثنائي

Advanced psychometric of A/C
processes

- Re-heater, the use of by – passed air
,face and by-pass dampers and double
duct system

2

3

اختیار مواصفات التجھیز التصمیمیة 

استخدام معامل المحسوس و الكلي المحسوس-
الحرارة المكتسبة من المروحة

The choice of supply design
conditions

- Using the effective sensible factor
and the grand sensible factor, heating
gain arising from fan power

3

4
تصمیم مجرى الھواء 

الموادة التي یصنع منھا و اشكال المجرى,-
Ducting Design

- Materials, ductwork shapes, duct
fittings and hangers and outlet

4

5
طریقة ثابت ھبوط الضغط المتساوي 

ھبوط الضغط في المجرى والملحقات,تصمیم -
منظومات ذات السرعة الواطئة

Constant pressure drop method
- Pressure drop in straight ducts and
fitting, design of low-velocity duct
systems, balance equal pressure loss
method

5

6
طریقة المنطقة الساكنة 

میم مجرى السرعة العالیة,مبادئ وتطبیقات تص-
طریقة المنطقة الساكنة

Static regain method
- High velocity duct design , principle
and application of static regain
method

6

7
توزیع الھواء في الحیز 

حركة الھواء في الغرفة, مبادئ جریان , -
ع المخارج واختیارھامستوى الضوضاءو انوا

Room air distribution
- Room air motion , basic flow patterns
, noise criterion and outlet types and
selection

7

8
وحدات مداولة الھواء 

انواعھا, ترتیباتھا وكیفیة السیطرة واختیار -
وحدة مداولة الھواء

Air Handling Units
- Types , arrangement , control and
selection of AHU

8

9
المراوح 

انواع المراوح و مستوى التطبیقات, قوانین -
المراوح والسیطرة

Fans
- Fan terminology , fan types and range
of applications , fan laws and control

9

10
الضوضاء 

تكییف, مصادر الضوضاء في انظمة ال-
مستویات ضغط الصوت,التردد, منحنیات 

الضوضاء

Noise
- Noise sources in air conditioning
systems , sound power level , sound
pressure level , frequency , NC curves
, alternation of noise in ducts

10
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11
المرشحات 

واع تصنیف جزیئات التراب في الھواء,ان-
المرشحات ,مقدار كفاءة المرشح 

Filtration
- Airborne contaminants , basic ways
of dust particles collection , types of
filter media , resistance and efficiency
of filters

11

12
التبرید التبخیري للھواء 

فاعلیة التبرید التبخیري,مبرد الھواء -
خیري,غاسالت الھواء وتطبیقاتالتب

Evaporative Air Cooling
- Effectiveness of evaporative cooling ,

air evaporative cooler , air washer ,
application

12

13
تصمیم منظومة االنابیب 

منظومة المغلقة والمفتوحة, الرجوع المباشر -
والعكسي,حجم االنابیب,الخسائر

Piping system design
- Open and closed – loop system ,
direct and reversed return system ,
pipe sizing , lost head

13

14
صمامات وملحقات 

روابط االنابیب , انواع الصمامات والملحقات -
والخسائر في الصمامات والملحقات

Valves and Fitting
- Pipe connections , types of valves and
fitting losses in valves and fitting

14

15
انواع منظومات االنابیب 

الواحد, الثنائیة, الثالثیة والرباعیة , ملف او -
اثنین مع اربع انابیب

Types of Piping systems
- One , two , three and four pipes
systems , one and two coils with four
pipe

15

16
مضخات الماء

مواصفات المضخات ضغط المضخة والطاقة -
الحصانیة للمضخةمضخات الطرد المركزي

Water Pumps
- Centrifugal pumps , ,pump
characteristics , pump head and hours
power

16

17
منظومات تكییف الھواء 

مقدمة , مبادئ وتطبیقات-
Air conditioning systems

- Introduction , principle and
application

17

18
تصمیم منظومة الھواء الكلیة 

حجم ثابت للھواء, السیطرة على الھواء -
الخارجي

All Air system Design
- Constant air volume , outdoor air
control

18

19
منظومات الحیز الواحد 

منظومة الحیز الواحد االعتیادیة -
Single Zone Systems

- Classic single zone systems ,
Reheated , face and by – pass control

19

20
منظومات متعددة الحیز 

منظومة المجرى المزدوج ومنظومة متعددة -
الحیز

Multiple zone systems
- Terminal reheat , dual duct system ,
multi-zone system

20

21
منظومة حجم الھواء المتغیر 

منظومة التبرید او التدفئة-
منظومات حجم المتغیر مع اعادة تسخین-
منظومة مجرى الھواء الثنائي لحجم متغیر-

Variable Air Volume systems
- Cooling or heating only system
- VAV with reheat systems
- VAV dual – duct system

21

22
منظومات الماء الكلیة

تطبیقات وحدة التھویة-
All Water systems

- Application , Unit ventilation ,
convector

22

23
وحدة الملف والمروحة 

تطبیقات , انواع , اختیار وتصمیم-
Fan – Coil Unit

- Application , Types , selection and
design

23

24
الھواء -منظومة الماء 

تطبیقات واسباب استخدام ھذا النوع-
Air – Water System

- Application , reasons of using this
type

24
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25
منظومة الحثیة 

المكونات , التنصیب و مخطط الجریان و -
السیطرة

Induction system
- Content , installation , flow diagram
and control

25

26
منظومات الثانویة 

منظومة التمدد المباشر , نوعیة النافذة, منظومة -
المنفصلة و الوحدات المجمعة

Unitary system
- DX – System , window type , split –
unit and package unit

26

27
رید وتجمید المواد الغذائیة منظومة تب

عامة , تجمید الغذاء و مخازن تجمید-
Cooling and Freezing of food system

- General , food freezing , frozen food
storage

27

28
تصمیم االبنیة الصناعیة 

تطبیقات ومتطلبات-
Industrial building Design
- Application and Requirements28

29
منظومة استرداد الطاقة 

وصف للمنظومة , وحدات استرداد الحرارة-
Heat Recovery System

- System Description , heat recovery
units , thermal wheels

29

30
منظومة تكییف المستشفیات 

نقاوة الھواء, عالقة الضغط والتھویة ومتطلبات -
عملیاتغرفة ال

Hospital A/C System
- Air quality , pressure relationship
and ventilation operation room
requirement

30
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Subject Number: ME\ 464
Subject : Equipment Technology II
Units:7
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:2
Tutorial: -

464ھمك /رمز الموضوع:
IIتكنولوجیا معدات الموضوع:

7لوحدات:ا
2نظري الساعات األسبوعیة :

2عملي :
-مناقشة :

Week Contents المحتویات األسبوع

1
2

Introduction
- Types of refrigeration and air
conditioning systems

مقدمة
أنواع أنظمة التبرید- 1

2

3
Type of Compressors

- General
أنواع الضواغط 

شرح عام والتصنیف- 3

4
- Reciprocating compressors, parts,
maintenance

الترددي أجزائھ وعملھ وصیانتھ- 4

5 - Rotary compressor, parts, maintenance. الدوار أجزائھ وعملھ وصیانتھ- 5
6 - Scroll compressor, parts, maintenance. الحلزوني أجزائھ وعملھ وصیانتھ- 6
7 - Screw compressor, parts, maintenance. الدودي أجزائھ وعملھ وصیانتھ- 7
8 - Vane compressor, parts, maintenance. ذوا لریش أجزائھ وعملھ وصیانتھ- 8
9 - Centrifugal compressor, parts,

maintenance.
الطارد المركزي أجزائھ وعملھ وصیانتھ- 9

10
Heat exchangers

- Condensers, types and maintenance
المبادالت الحراریة

وعملھ وصیانتھنواعھاالمكثف أ- 10
11 - Evaporators, , types and maintenance وعملھ وصیانتھنواعھاالمبخر أ- 11

12
Expansion devices

- Expansion devices, capillary tube, TEV,
AEV, orifice,

وصالت التمدد
وصلة التمدد,األنبوب الشعري,والحراریة -

وااللكترونیة
12

13
Air Handling units

- general specifications,  types,
components(mixing chamber, fan types,
filters types, cooling coil, heating coil,
humidifier ,attenuator)

دافعات الھواء 
األنواع  -
المواصفات,األجزاء-

13

14
Air washers

- general specifications, installation
غاسالت الھواء

المواصفات,األجزاء- 14

15
Cooling tower

- Types, parts, general specifications,
problems, installation, and water
treatment.

أبراج التبرید 
والمواصفات والمشاكل واألجزاء األنواع-

والنصب ومعالجة الماء
15

16
Boiler

- Types, parts, maintenance, burner's
type.

المراجل
والمحارقاألنواع واألجزاء والصیانة- 16

17
18

Control device
- ( thermostat, pressure switches, oil
pressure switches, pressure gauges,
solenoid valves, evaporator pressure

مكونات السیطرة 
وحدات السیطرة والقیاس- 17

18
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regulation valves, shut-off valves, filter-
driers, Sight glass, suction accumulators,
relief valves, strainers, check valves)

19
Refrigerator & Freezer

- types, parts, maintenance
الثالجة والمجمدة

األنواع واألجزاء والصیانة- 19

20
Packaged units

- types, parts, maintenance
الوحدات المجمعة

انةاألنواع واألجزاء والصی- 20

21
chillers

- types, parts, maintenance
مثلجات الماء

األنواع واألجزاء والصیانة- 21
22 22

23
Cold rooms & ware house
- (general specification)

الغرف المبردة والمخازن المبردة
تفاصیل عامة- 23

24
Central air conditioning
- Types, components, installation

التبرید المركزي 
األنواع واألجزاء والنصب والصیانة- 24

25
Ice manufacturing,
- General specification, parts.

معامل الثلج
المواصفات واألجزاء- 25

26
Car air conditioning
- system, parts, maintenance

تبرید السیارة
المنظومة والمكونات والصیانة- 26

27
Select of compressor
- according to software

اختیار الضاغط
باستخدام البرمجیات- 27

28
Select of capillary tubes
- according to ASHRAE

اختیار األنبوب الشعري
باستخدام مواصفات اشري- 28

29
Select of expansion valve
- according to company manual

اختیار وصلة التمدد
باستخدام الكتلوك- 29

30
Select of cooling tower
- according to company manual

اختیار برج التبرید
باستخدام الكتلوك- 30
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234رمز الموضوع: ھمك/
سیطرة طوعیةالموضوع: 
5الوحدات: 

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

Subject Number: ME\234
Subject: Automatic Control
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مقدمة وتعاریف

تعاریف أولیة عن مفھوم السیطرة-
Introduction and definitions
- Basic definitions about the
concepts of control

1

2

ة المیكانیكیة ودالة التحویلالمنظوم

تعریف دالة التحویل-
اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -

الثالث للمنظومة المیكانیكیة

Mechanical system and Transfer
Function
- Definition of transfer function
- Deriving the transfer function
for three basic parts of
mechanical system

2

3

ربط التوالي والتوازي في المنظومات المیكانیكیة

دالة التحویل للمنظومة المیكانیكیة عند -
ربط عناصرھا على التوالي والتوازي

أمثلة-

Series and parallel connections in
mechanical systems
- Transfer function for
mechanical system while
connected it at series and parallel

- Examples

3

4
منظومة االلتواء

اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -
الثالث للمنظومة االلتوائیة

Torsional system
- Deriving the transfer function
for three basic parts of torsional
System

4

5

المنظومة الكھربائیة وربط التوالي والتوازي

اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -
الثالث للمنظومة الكھربائیة عند ربطھا 

على التوالي والتوازي

Electrical system, series and parallel
connections
- Deriving the transfer function
for three basic parts of
electrical system connected in
parallel and series

5

6
المنظومة الحراریة ومنظومة الموائع

اشتقاق دالة التحویل لمنظومتي الحرارة  -
والموائع 

أمثلة-

Thermal and fluid systems
- Deriving the transfer function
for thermal and fluid systems

- Examples

6

7
المنظومة الھیدرولیكیة

المفھوم األساسي لتشغیل المنظومة -
الھیدرولیكیة 

اشتقاق دالة التحویل للمنظومة-

Hydraulic system
- The basic concept of working
the hydraulic system

- Deriving the transfer function
of the system

7

8
منظومة المؤازر الھیدرولیكي

نظام العتالت واشتقاق دالة التحویل -
للحاالت الثالث للتثبیت 

طریقة ربطھا مع المنظومة الھیدرولیكیة-

Hydraulic servomotor system
- Leverage system and deriving
the transfer function for three
cases of fixing

- Method of connection with
hydraulic system

8
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9
المنظومة الھوائیة

المفھوم األساسي لتشغیل المنظومة الھوائیة -
اشتقاق دالة التحویل للمنظومة-

Pneumatic system
- The basic concept of working
the pneumatic system

- Deriving the transfer function
of the system

9

10
المخطط الكتلي

مبادئ المخطط الكتلي -
القواعد التسع األساسیة الختزال المخطط -

الكتلي

Block diagram
- The principles of block
diagram

- The basic nine rules for
reduction the block diagram

10

11
اختزال المخطط الكتلي

طریقة اختزال المخططات ذات اإلدخال -
واإلخراج المتعدد

Block diagram reduction
- Method of reduction of block
diagrams of multi-input and
output

11

12

أنواع السیطرة وتحویالت البالس

طرق السیطرة الرئیسیة  الدوال الرئیسیة -
لتحویالت البالس

Types of control and Laplace
transformations
- Types of control methods and
basic functions of Laplace
transformation

12

13
إشارات االختبار

األنواع المختلفة إلشارات االختبار-
Test signals
- The different types of test
signals

13

14
استجابة المنظومة من الدرجة األولى

طریقة حساب االستجابة للمنظومة من -
الدرجة األولى 

أمثلة-

Response of first order system
- Method of computing the
response of first order system

- Examples

14

15
استجابة المنظومة من الدرجة الثانیة

طریقة حساب االستجابة للمنظومة من -
الدرجة الثانیة

أمثلة-

Response of second order system
- Method of computing the
response of second order system

- Examples

15

16
مواصفات االستجابة

خصائص االستجابة ولتحدد استقراریة -
المنظومة

Response specifications
- The specification of response
which determine the stability of
system

16

17
ةخطأ الحالة المستقر

حساب خطا الحالة المستقرة باستخدام  -
طریقة تایلر والطریقة االعتیادیة  

والمقارنة بینھما

Steady state error
- Computing the steady state
error by using Toyler method and
normal method and compare
between them

17

18
ستجابةتحسین اال

طرق تحسین االستجابة-
أمثلة-

Response improvement
- The methods of response
improvement

- Examples

18

19
اتزان المنظومة

مفھوم استقراریة المنظومة وتأثیره في -
عملیة السیطرة

System stability
- The concept of system stability
and its effect on control process

19

20
معیار راوث

معیار راوث لحساب استقراریة المنظومة-
Routh criterion
- The Routh criterion for
computing the stability of system

20
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21
تطبیقات معیار راوث

بعض التطبیقات حول معیار راوث-
أمثلة-

Applications of Routh criterion
- Some applications about Routh
criterion

- Examples

21

22
طریقة المحل الھندسي للجذر

طریقة المحل الھندسي للجذر لتحدید -
استقراریة المنظومة

Root-locus method
- The root-locus method for
computing system stability

22

23
قواعد طریقة المحل الھندسي للجذر

القواعد األساسیة لطریقة المحل الھندسي -
للجذر

أمثلة-

Rules of Root-locus method
- Basic rules of root-locus

method
- Examples

23

24
مخططات الرسم المحوري

ب مخططات الرسم المحوري لحسا-
استقراریة المنظومة

Polar-plot diagrams
- The polar plot for computing
system stability

24

25
أساسیات مخططات الرسم المحوري

طریقة مخطط الرسم المحوري لتحدید الكسب-
أمثلة-

Principles of polar-plot diagrams
- The method of polar plot
diagram for computing the gain

- Examples

25

26

وااللكترونیة الخاصة أجھزة السیطرة  الكھربائیة
التكییفبأنظمة

أجھزة السیطرة  الكھربائیةتوضیح-
التكییفبأنظمةوااللكترونیة الخاصة 

Electric and electronic control devices
of air-conditioning system

- Explaining Electric and electronic
control devices of air-conditioning
system

26

27

التكییفبأنظمةأجھزة الموائع والجریان 

أجھزة الموائع والجریان الخاصة توضیح-
التكییفبأنظمة

Fluid and flow devices of air-
conditioning system

- Explaining Fluidic and flow devices
of air-conditioning system

27

28

منظومات السیطرة االولیة والمتكاملة

شرح ودراسة منظومات السیطرة االولیة -
والمتكاملة

Elementary  and complete control
system

- Explaining the elementary  and
complete control system

28

29

منظومات الضخ - أنظمة التكییف المركزیة
والتوزیع

منظومات -دراسة أنظمة التكییف المركزیة-
الضخ والتوزیع

Central air-conditioning plant
pumping and distributed systems
- Explaining the concepts Central plant

air-conditioning pumping and
distributed systems

29

30

التكییف المركزیةألنظمةة كیاالستجابة الدینامی

ة النظمة التكییف یكیاالستجابة الدینامتوضیح-
المركزیة

Dynamic response of Central air-
conditioning system

- Explaining the Dynamic response of
Central air-conditioning system

30
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Subject Number: ME/134
Subject: Measurements
Units:2
Weekly Hours : Theoretical :1

Experimental:-
Tutorial:1

134ھمك / رمز الموضوع:
قیاسات         الموضوع: 

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

Week Contents المحتویات االسبوع

1

Introduction  to measurement
Theory

- generalized measuring system
- calibration
-Definition and classification of
variables

مدخل الى نظریة القیاس

منظومة القیاس العامة-
المعایرة-
تعریف وتصنیف المتغیرات-

1

2
Sensors and Transducers

- Basic definitions
- Types of transducers
- Main electrical principles used in
transducers
- Basic Wheatstone bridge

المتحسسات ومحوالت الطاقة
تعاریف أساسیة-
انواع محوالت الطاقة-
المبادىء الكھربائیة األساسیة المستخدمة في -

محوالت الطاقة
قنطرة ونستن األساسیة-

2

3

Performance characteristics of
Measuring instruments

- Types of inputs
- static performance characteristics

خصائص اداء اجھزة القیاس

أنواع المدخالت-
خصائص األداء المستقر-

3

4

Dimensional measurements
( linear  measurement )

- The material standards of length
- linear measurement instruments

قیاس االبعاد ( القیاس الخطي )

ساسیةمعاییر الطول اال-
اجھزة القیاس الخطي-

4

5

Dimensional measurements
( angular  measurement )

- Tools and methods used in angular
measurements

قیاس االبعاد ( القیاس الزاوي)

االدوات والطرق المتبعة في القیاس الزاوي- 5

6
Limits and Fits

- systems of limits and fits
الحدود والتوافقات

انظمة الحدود والتوافقات- 6

7
Limit gauges

- Types of limit gauges
- Taylor’s theory of gauging

المقاییس الحدیة
انواع المقاییس الحدیة-
نظریة تایلر للقیاس-

7

8
Measurement of surface finish

- comparative methods
- Direct measurement methods

قیاس انھاء السطح
طرق المقارنة-
طرق القیاس المباشرة-

8
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9
Force and Torque measurements

- Force measurement
- Torque measurement

قیاس القوة والعزم
قیاس القوة-
قیاس العزم-

9

10
Strain measurement
- Electrical – Resistance strain gauges

قیاس االنفعال
مقاییس االنفعال العاملة بمبدء المقاومة -

الكھربائیة
10

11

12

Vibration measurement
- Accelerometers
- Piezoelectric materials
- Mounting accelerometers
- Directional sensitivity

قیاس االھتزازات
مقیاس التعجیل-
المواد الكھروضغطیة-

تثبیت مقاییس التعجیل-
التحسس أالتجاھي-

11

12

13

14

Sound and Noise measurements
- Sound pressure level
- Sound power
- Sound power level
- Noise measurement instruments
- Sound level meter

قیاس الصوت والضوضاء
تمستوى ضغط الصو-
قدرة الصوت-
مستوى قدرة الصوت-
أجھزة قیاس الضوضاء-
مقیاس مستوى الصوت-

13

14

15
Application

- Practical applications
تطبیقات

تطبیقات عملیة- 15

16

17

Measurement of pressure
- pressure standards
- mechanical pressure transducers
- Active electrical pressure transducer
- passive electrical pressure transducer

قیاس الضغط
معاییر الضغط األساسیة-
سسات الضغط المیكانیكیةحمت-
متحسسات الضغط الكھربائیة الفعالة-
ةمتحسسات الضغط الكھربائیة الغیر فعال-

16

17

18

19
20
21

Measurement of Temperature
- Expansion thermometers
- Change of state thermometers
- Resistance thermometers
- Thermocouples
- Calibration of temperature

قیاس درجة الحرارة
محاریر التمدد-
محاریر تغیر الحالة-
المقاومةرمحار ی-
المزدوجات الحراریة-
رارةمعایرة متحسسات الح-

18

19
20
21

22
Measurement of flow velocity

- Simple pitot tube
- Pitot – static tube
- Factors affecting the accuracy of total
pressure reading

قیاس سرعة الجریان
انبوب بیتو البسیط-
انبوب بیتو . ستاتي-
لضغط الكليالعوامل المؤثرة على دقة قراءة ا-

22
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23
24

Measurement of Flowrale
- Obstruction meters
- Rotameter
- Positive displacement flow moters
- special methods for flow rate
measurements

قیاس معدل التدفق
مقیاس االعاقة-
روتامیتر-
مقاییس االزاحة الموجبة-
لقیاس معدل التدفقخاصةطرق قیاس -

23
24

25
26

Physical properties measurements
- Thermal - conductivity measurement
- Viscosity measurement
- Humidity measurement

قیاس الخواص الفیزیاویة
ة الحراریةیقیاس الموصل-
قیاس اللزوجة-
قیاس الرطوبة-

25
26

27

Air – pollution sampling and
measurements

- Air  pollution standards
- Sampling techniques

قیاس تلوث الھواء

معاییر تلوث الھواء-
تقنیة العینات-

27

28

29

Analysis of experimental data
- Accuracy
- Sources of errors
- Representation of data
- Data  evaluation

تحلیل القراءات المختبریة
الدقة-
مصادر االخطاء-
تمثیل القراءات-
تحلیل القراءات-

28

29

30
Application

- Practical application
تطبیقات

تطبیقات عملیة- 30
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Fourth year stageمرحلة الصف الرابع  

رمز الموضوع
No.

الموضوع
Subjects

الساعات الدراسیة
Studying Hoursعدد الوحدات

Units
المالحظات
notice نظري

Theoretical
عملي

Experimental
مناقشة

Tutorial

قیاسات134ھمك/
Measurement1-12

سیطرة طوعیة234ھمك/
Automatic Control21-5

تصمیم منظومات تكییف364ھمك/
Design of Air-Conditioning system22-6

IIتكنولوجیا معدات 464ھمك/
Equipment Technology II23-7

اھتزازات میكانیكیة564ھمك/
Mechanical Vibrations2115

تجمید664ھمك/
Refrigeration2115

ترشید طاقة764ھمك/
Energy conservation21-5

المشروع844ھمك/
Project12-4

الھندسة المعززة بالحاسبة924ھمك/
Computer Added Engineering11-3

1512342المجموع
Total Units=42عدد الوحداتTotal Hours=30عدد الساعاتTotal Subjects=9عدد المواد
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Subject Number: ME\ 564
Subject : Vibration
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

564ھمك /رمز الموضوع:
أھتزازاتالموضوع:
5الوحدات:

2نظري :یة :الساعات األسبوع
1عملي :
1مناقشة :

Week Contents المحتویات األسبوع

1

General concepts in vibration – degree
of freedom

- Presentation of general concepts vib.
&its importunacy &application
- Applications for finding the degree of
freedom

درجة حریة الطالقة-مبادئ عامة في االھتزازات

استعراض المبادىء العامة ألھمیة دراسة -
االھتزازات وتطبیقاتھا العملیة 

تطبیقات الحتساب درجة حریة الطالقة -

1

2

Introduction to oscillatory motion -
Simple harmonic motion

- Amplitude of vibration, velocity and
acceleration relation - Presentation of the
oscillatory motion
- simple harmonic motion & its
conditions
- presenting the relation between
displacement , velocity and acceleration
and the phase different  between them

الحركة التوافقیة - مقدمة في الحركة التذبذبیة
عالقات اإلزاحة السرعة التعجیل-البسیطة

تمثیل الحركة التذبذبیة -
رض الحركة التوافقیة البسیطة وشروطھا ع-
استعراض عالقات اإلزاحة والسرعة والتحمیل -

وفرق الطور بینھا 

2

3

Free vibration of an undamped  single
degree of freedom

- Examples
- Formulation for the eq. of motion for
system with single degree of freedom
without damping
- solving the eq. of motion finding the
natural frequency. Different examples are
presented

لنظام أحادي درجة االھتزاز الحر غیر المخمد 
الحریة

أمثلة-
اشتقاق المعادلة األساسیة للحركة لنظام أحادي -

الحریة بدون تخمید 
حل المعادلة وإیجاد التردد الطبیعي لھا وإعطاء -

أمثلة متفرقة عنھا  

3

4

Simple energy method (Raleigh
principle)

- Presenting the comparison  between the
conservative and non- conservative
system
- Applying the simple energy method for
different  system to find eq. of motion
and natural frequency

طریقة الطاقة (مبدأ رایلي)

منظومات محفوظة الطاقة لمقارنةاستعراض-
ظة الطاقة وغیر محفو

تطبیق طریقة الطاقة المبسطة على عدد من -
اج معادلة الحركة والتردد المنظومات الستخر

ي األول       عالتطبی

4

5

Free vibration viscous damped single
degree of freedom system-Types of
damping

- Examples.
- Studying the free damped system single
degree of freedom , presenting the types
of damping in application and

-االھتزاز الحر المخمد لنظام أحادي درجة الحریة
أنواع التخمید

أمثلة-
حر المخمد لمنظومة دراسة نظام االھتزاز ال-

أحادیة درجة الحریة واستعراض أنواع التخمید 
التي تتعرض لھا المنظومات في التطبیق

5
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formulation
- solving the equation of such system for
different damping ratio.

اشتقاق وحل المعادالت الخاصة بالتخمید الحر -
لمختلف نسب التخمید

6

Equivalent springs and dampers- In
series and parallel

- Example
- Studying the application and types of
equivalent spring and damping for
parallel and seriese connection with their
application

التكافؤ لحالة -الصالبة المكافئة والتخمید المكافئ
الربط التوازي والتوالي 

أمثلة-
دراسة تطبیقات الصالبة المكافئة والتخمید -

ت التوازي والتوالي المكافىء لحاال
اشتقاق المعادالت المتعلقة بكل حالة وربطھا -

بأمثلة تخص الواقع العملي

6

7
Logarithmic decrement- Derivation

- Example
- Formulation of the original eq. of
logarithmic decrement
- studying the importance of this subject
- calculation the time required for the
decay of the single for no . of cycles with
different applicable example

اشتقاق- التناقص اللوغارتمي
أمثلة-
-اشتقاق المعادلة األساسیة للتناقض اللوغارتمي -

دراسة أھمیة ھذا الموضوع 
اإلشارة بعد احتساب الزمن الذي تتنافص فیھ-

عدد من الدورات مع أمثلة عملیة حول الموضوع               

7

8

Forced vibration of single degree of
freedom

- Forced damped vibration
- Formulation of the original eq . of
motion for damped and undamped forced
vib for different excitation forces
- studying the behaviors of  the amplitude
with w/wn
- formulating the necessary eq . of
resonance

االھتزاز ألقسري لنظام أحادي درجة الحریة

االھتزاز ألقسري المخمد-
م اشتقاق المعادلة الخاصة لالھتزاز القسري لنظا-

مختلفة ى استثارةأحادي درجة الحریة ولقو
بوجود التخمید وعدم وجوده 

مع دراسة سلوكیة المتغیرات الخاصة بالسعة-
ري نسبة التردد الطبیعي الى القس

توضیح أماكن الرنین واشتقاق المعادالت -
الخاصة بذلك 

8

9
Forced vibration for constant force

- Examples
- Studying the behavior of the system
with constant excitation force formulating
the study state
- Find  transient solution and solving such
system with some example

االھتزاز ألقسري لقوة ثابتة
أمثلة-
دراسة سلوكیة المنظومة المعرضة   لقوة قسریة -

الخاصة بذلك دالت اثابتة واشتقاق المع
ایجادالحل المكون من الحل المستقر واالنتقالي -

مع امثلة حول الموضوع 

9

10
Forced Vibration for sinusoidal force

- Resonance condition
- Studying the behavior of the system
with sinusoidal force.
- Obtaining the necessary eq . for
resonance with some examples

االھتزاز ألقسري لقوة جیبیة
شروط الرنین-
دراسة سلوكیة المنظومة المعرضة لقوة قسریة  -

جیبیة واشتقاق المعادالت الخاصة بھا وحلھا 
استخراج معادلة الرنین مع األمثلة-

10

11
Rotating unbalance
- Example
- Explaining the unbalance forces with
their application and solving some
example

عدم االتزان الدوار
أمثلة-
شرح عدم االتزان الدوار وتطبیقاتھا العملیة مع -

امثلة حول الموضوع

11
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12
Support motion

- Example
- Examples on support motion and how
this motion affect the motion of the
system

أثارة القاعدة
أمثلة-
اعطاء امثلة عن الحركة النسبیة وكیفیة انتقال -

ھذه الحركة الى النظام الرئیسي 

12

13

Vibration isolation-Transmissibility-
Discussion of  transmissibility behavior

- Example
- Explaining the application of Vib.
Isolation
- Definitions of transmissibility and the
behaviors of it with w/ wn for different
damping ratio . Solving  some examples
on the subject

مناقشة منحني -االنتقالیة-عزل االھتزازات
االنتقالیة

أمثلة-
لتطبیقات عزل االھتزازات شرح -
تعریف االنتقالیة وكیفیة احتسابھا -
قلة الى االرض واشتقاق نتالسیطرة على القوة الم-

المعادلة الخاصة بذلك مناقشة سلوكیة انتقالیة 
االھتزازات وتقنیة االنتقالیة الى االرض مع 

التغییر لنسبة التردد الطبیعي الى التردد القسري 
مختلفة مع االمثلة لنسب تحمیل 

13

14
Vibration measuring instrument
- Studying the eq. of motion if the
measuring device excited by abase force
- decide upon the amplitude , Velocity ,
and acceleration that the devise measure
and  some examples

أجھزة قیاس االھتزازات
دراسة معادلة االستجابة الجھزة القیاس -

المستشارة من القاعدة 
او وسرعةإزاحةتحدید متغیرات القیاس من -

تعجیل مع االمثلة 

14

15

Two degree of freedom- Coordinate
couplings

- Semi definite system
- Study and analyze the equation of
motion for 2- Degree system. Estimating
the natural frequency and their mode
shape
- Studying the coordinate coupling and
semi   definite  system with some
examples

المزدوج االحداثي-النظام الثنائي لدرجة الحریة

المنظومة شبھ المعرفة-
أمثلة-
دراسة معادالت الحركة لنظام ثنائي درجة -

الحریة باستخراج الترددات الطبیعیة واشكال 
االطوار االھتزازیة 

دراسة المزدوج االحداثي والمنظومات الشبھ -
معرفة مع االمثلة 

15

16

Two degree of freedom- Coordinate
couplings

- Semi definite system
- Study and analyze the equation of
motion for 2- Degree system . Estimating
the natural frequency and their mode shap
- Studying the coordinat coupling and
semi  definite   system with some
examples

المزدوج االحداثي-النظام الثنائي لدرجة الحریة

ظومة شبھ المعرفةالمن-
أمثلة-
دراسة معادالت الحركة لنظام ثنائي درجة -

الحریة باستخراج الترددات الطبیعیة واشكال 
االطوار االھتزازیة 

دراسة المزدوج االحداثي والمنظومات الشبھ -
معرفة مع االمثلة

16

17
Mode shapes

- Study the mode shapes fore different
system of two Degree of freedom with
examples

نسق االھتزازات
دراسة االطوار االھتزازیة المختلفة لمنظومات -

من الدرجة الثانیة مع االمثلة 
17
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18 - Examples
- Study Lagrange, eq. for damped &
undumped system free and forced Vib .

Lagrange equation

ادلة الكرانجمع
أمثلة-
دراسة معادال الكرانج في حالة االنظمة -

بوجود القوة المحفوظة وغیر المحفوظة الطاقة 
القسریة وعدم وجودھا 

18

19
Dynamic absorber (undamped)

- Study and formulate the eq. of dynamic
absorber and its caracterstic with and
without damping in addition to  some
examples

ماص االھتزازات غیر المخمد
دراسة واشتقاق المعادالت الخاصة بماص -

االھتزازات غیر المخمد والمخمد مع االمثلة 
19

20
Damped vibration absorber

- Study and formulate the eq. of dynamic
absorber and its caracterstic with and
without damping in addition to  some
examples

ماص االھتزاز المخمد
دراسة واشتقاق المعادالت الخاصة بماص -

االھتزازات غیر المخمد والمخمد مع االمثلة
20

21
Multiple degree of freedom

- Studying and formulating the eq, of
motion for multiple degree of freedom
- Finding the natural freq and their mode
shapes

نظام متعدد درجة الحریة
منظومات لدراسة واشتقاق معادالت الحركة-

متعددة درجة الحریة خطیة ودورانیة 
ایجادالترددات الطبیعیة واالطوار االھتزازیة -

لھذه االنظمة مع االمثلة 

21

22
23

Influence coefficient matrix and stiffness
matrix Eigen values and eigen vectors

- Example
- Studying and finding the eigen values
and hence the natural frequencies and the
eigen vector ( mode shape ) for multiple
degree of freedom system with  some
examples

معامالت الترددات الطبیعیة وأشكال النسق

أمثلة-
دراسة ایجاد الترددات الطبیعیة واالطوار -

االھتزازیة لمنظومات متعددة درجة الحریة من 
خالل المصفوفات مع االمثلة 

22
23

24
Torsional vibration

-Single degree,Two degree and Multiple
degree
- Studying the Torsional Vib. for Single ,
Two ,and multiple degree of freedom
system using holzer method and finding
the equivallent of stepped shaft and Gear
shaft

اھتزاز اللي
طریقة ھولزر- درجة أولى , ثانیة , متعدد-
لمنظومات من ليالناتج عن الدراسة االھتزاز -

الدرجة االولى والثانیة ومتعددة حریة الطالقة 
وایجاد المنظومات المكافئة كحالة لزربطریقة ھو

محور متدرج وبوجود المسننات  

24

25 25
26 26

27
Vibration of continuous system

- Studying and formulating the eq. for
continuous system for different end
Boundary condition and constrains with

اھتزاز األنظمة المستمرة
دراسة واشتقاق معادالت اھتزاز المنظومات -

مختلفة حدیھالمستمرة لظروف 
27

28 - examples امثلة- 28

29

Rayleigh method for estimation the
fundamental natural frequency

- Studying Ruyliegh eq. to estimate the
fundamental natural freq . of a system

لي الحتساب التردد الطبیعي األولطریقة رای

دراسة وتطبیق طریقة رایلي الحتساب التردد -
الطبیعي االساسي مع االمثلة

29
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with examples

30

Drunkenly method to find 1st natural
frequency

- Studying Ruyliegh eq. to estimate the
fundamental natural freq . of a system
with examples

طریقة دنكرلي إلیجاد التردد الطبیعي األول

دراسة وتطبیق طریقة رایلي الحتساب التردد -
الطبیعي االساسي مع االمثلة

30



Air Conditioning and Refrigeration Engineering\ Fourth year stage رابعتكییف والتجمید/مرحلة الصف الفرع ال

Subject Number: ME\ 664
Subject : Rrefrigeration
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

664ھمك /رمز الموضوع:
التجمیدالموضوع:
5الوحدات:

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

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Review of basic principle

- Definitions, Refrigeration Theory
مراجعة لألساسیات 

تعاریف عامة، نظریة التجمید- 1

2
Refrigerants

- Classification, Characteristics,
Numbering system

موائع التثلیج 
تصنیف الموائع، المواصفات، نظام الترقیم- 2

3
Vapour comp. Cycles

- Basic cycle, Ideal cycle,
P-h diagram, COP

دورة أنضغاط الغاز 
الدورة األساسیة، الدورة المثالیة، مخطط -

،معامل االداءالضغط–لبي األنثا
3

4
Specification of V.C.C

- Refrigerant effect, ref. Flow rate,
compression ratio,

خواص دورة أنضغاط الغاز 
التأثیر التبریدي، معدل التدفق، نسبة األنضغاط- 4

5
Actual V.C.C

- Pressure loss, non isentropic effect
نضغاط الغاز الحقیقیة دورة أ

خسارات الضغط، األجراءات الغیر ازنتروبیة- 5

6
Compressor

- Types,  Volumetric efficiency
الضاغط

األنواع، الكفاءة الحجمیة- 6
7 - Compression ratio, Power نسبة األنضغاط، القدرة- 7

8
Multi-Stage V.C.C

- Improving of COP
- types

متعددة المراحلدورة أنضغاط الغاز
تحسین الدورة-
األنواع-

8

9
Cascade V.C.C

- Multi-evaporator, flash tank
الدورة متعددة المبخرات، خزان الومیض

دورة أنضغاط الغاز المتتابعة- 9

10
Condenser

- Types, U-value
المكثف

األنواع , استخراج معامل أنتقال الحرارة- 10
11 - Design performance factors العوامل المؤثرة ، التصمیم- 11

12
Evaporator

- Types, calculate U-value
المبخر

األنواع , استخراج معامل أنتقال الحرارة- 12
13 - Design performance factors العوامل المؤثرة ، التصمیم- 13

14
Expansion valve

- Operation, types
صمام التمدد

العمل ، األنواع- 14
15 - Thermostatic E.V & capillary Tube

selection
، صمام التمدد الحراري، األنبوبة الشعریة-

األختبار
15

16
Refrigeration pipe

- Types, losses, fitting
أنابیب الفریون

األنواع، خسارات الضغط، التوصیالت- 16
17 - Design criteria, calculations محددات التصمیم، الحسابات- 17

18
V.C.C. Mathematical analysis

- Performance of complete system
التحلیل الریاضي لدورة التجمید

الدورة المتكاملةأداء - 18
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19
- History, relation of absorption &V.C.R دورة التبرید االمتصاصیة

نبذة تاریخیة، العالقة مع دورة أنضغاط الغاز- 19
20 - Temp. Pressure Concentration properties خواص المحالیل مع اضغط ودرجة الحرارة -

والتركیز
20

21
Absorption refrigeration cycle

- Cycle Analyses
دورة المتصاصیة لألمونیا ماء

تحلیل الدورة- 21

22
Ammonia – water absorption cycle
- LiBr-Water Absorption refrigeration
cycle

ماء-دورة المتصاصیة لبرمید اللیثیوم
تحلیل الدورة- 22

23
Air – refrigeration cycle

- Theory, operation
دورة التبرید بالھواء

نظریة العمل، األداء- 23
24 24

25
Steam jet refrigeration

- Theory, operation
التبرید بنافث البخار

نظریة العمل- 25
26 - Principle of operation, types مبدء العمل، األنواع- 26

27
Food freezing

- Store temperature, Insulation , layout
تجمید وتبرید األغذیة

درجة حرارة الخزن، العوازل، األشكال- 27

28
Cold store

- Load calculation
المخازن المبردة

حساب األحمال- 28

29
Cold & freezing

- store design
د والتجمیدالتبری

تصمیم  المخازن- 29

30
Cryogenic

- General  idea
التبرید الفائق

فكرة عامة- 30
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924رمز الموضوع: ھمك/
الھندسة المعززة بالحاسبةالموضوع: 
3الوحدات: 

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

Subject Number: ME\924
Subject: Computer Added Engineering
Units: 3
Weekly Hours: Theoretical: 1

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
CAEمدخل إلى 

CAEخواص وأھمیة-
Introduction to CAE
- Characteristics of CAE and its
importance

1

2
جةمدخل إلى النمذ

التعامل مع األجسام الحقیقیة-
CAEمعاملتھا كنماذج في -

Introduction to Modeling
- Dealing with real physical objects
- Treating them as CAE models

2

3

4

نمذجة المسائل ثالثیة األبعاد
لة على أجسام صلدة لمسائل بعض األمث-

حقیقیة
ألحمال والشروط المحیطیةا-
استغالل التناظر لتبسیط نمذجة المسائل-

Modeling of 3-Dimensional Problems
- Some examples of solid objects
of real problems

- Loads & boundary conditions
- Utilization of symmetry to simplify
problems modeling

3

4

5

6

7

االختزال إلى مسائل مستویة
أھمیة وشروط االختزال إلى مسائل -

مستویة
االختزال إلى مسائل متناظرة حول -

المحور
نمذجة مسائل اإلجھاد المستوي، االنفعال -

وجریان الموائعالمستوي،

Reduction to Plane Problems
- Importance & conditions of
reduction to plane problems

- Reduction to axi- symmetrical
models

- Modeling 2-D plane stress,
plane strain, and fluid flow

5

6

7

8
مسائل القضبان و العتبات

تحلیل مسائل القضبان والعتبات-
Bar, Beam, Problems
- Analysis of bar, beam problems8

9
مسائل الصفائح

روط االختزال إلى نماذج الصفائحش-
األحمال ،التناظر-

Plate Problems
- Condition of reduction to plate model
- Load, Symmetry

9

10
الشبكات. ثنائیات األبعاد

أنواع الشبكات-
طرق إنشاء الشبكات-

Meshing;  2-D
- Types of mesh
- Methods of meshing

10

11
الشبكات. ثالثیات األبعاد

أنواع الشبكات-
طرق إنشاء الشبكات-

Meshing 3-D
- Types of mesh
- Methods of meshing

11

12
إنشاء شبكات القضبان والعتبات والصفائح

أنواع الشبكات-
إنشاء الشبكاتطرق -

Meshing Bar, Beam, and Plate
- Types of mesh
- Methods of meshing

12

13
اإلنشائیة-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال اإلنشائیة-
Load – Structural
- Types & implementation of
structural loads

13

14
الحراریة-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال الحراریة-
Load – Thermal
-Types & implementation of
thermal loads

14

15
الموائع-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال لجریان الموائع-
Load – Fluid
- Types & implementation of
fluid- flow loads

15
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16
اإلنشائیة-الحل

ائل إنشائیة ساكنةمس-
Solution- Structural
- Static structural problems16

17
حركیة-الحل

مسائل إنشائیة حركیة-
Solution – Dynamic
- Dynamic structural problems17

18
حراري-الحل

الحرارةلمسائل انتقا-
Solution – Thermal
- Heat transfer problems18

19
موائع-الحل

مسائل جریان الموائع-
Solution- Fluid
- Fluid flow problems19

20

21

النتائج
أنواع النتائج-
المخططات الملونة والبیانات المكتوبة-
النتائج في المقاطع الداخلیة-
نتائج حیویة-

Results
- Types of results
- Visual contours & data results
- Results at internal sections
- Animation

20

21

22
إنشاء التقریر

إنشاء التقریر للمسائل المحللة اعتمادا -
على نوع البرنامج

Report Generation
- Software- dependent generation of
eng. Reports of analyzed problems

22

23
24
25
26

تطبیقات
تحلیل اإلجھاد ثالثیة األبعادمسائل في-
حرارة في حالة االستقرارلانتقامسائل في-
طباقيجریان موائعمسائل في-
تحلیل أطوارمسائل في-

Applications
- Static 3D stress analysis problem
- Steady- state heat transfer problem
- Laminar flow problem
- Modal analysis problem

23
24
25
26

27
استیراد الشكل الھندسي

القیاسیةيأنواع الشكل الھندس-
CADاستیرادھا من أنظمة -

Importing Geometry
- Types & standards of solid geometry
- Importing from CAD systems

27

28
مسائل التماس

مدخل إلى مسائل التماس-
تنفیذھا اعتمادا على نوع البرنامج-

Contact Problems
- Introduction to contact problems
- Software- specific implementation

28

29
التشوه اللدن

التصرف غیر الخطي للمواد مع الحل-
Plastic Deformation
- Non-linear material behavior and
solution

29

30
مسائل تغیر الطور

تحلیل وتنفیذ مسائل تغیر الطور-
Phase- change problems
- Analysis & implementation of
phase- change problems

30
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764رمز الموضوع: ھمك/
ترشید طاقةالموضوع: 
5الوحدات: 

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

Subject Number: ME\764
Subject: Energy conservation
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1

وعناصر ترشید الطاقةتعاریف

والمتبددة تعریف الطاقة والطاقة المفیدة -
ترشید كالمواد والوقود المستخدمة في عناصر 

ت أمنھ والزمن الالزم لتوفر المال وجعل اإلجراءا
وسلیمة  

Definitions and Element of Energy
Conservation
- Definition of energy, exergy and
anergy to be employed to the elements
of energy conservation such as
material, fuel , labour and time to save
money and to make processes safe to
the environment

1

2

ونمذجة انظمة استخدام الطاقة مراقبة

تحلیل انظمة الطاقة المستخدمة في المصانع -
والشركات والمزارع وبضمنھا خدمات البناء 

والعملیات الصناعیة

Monitoring and modeling energy flow
systems
- Analyses energy flow systems for the

society ,such as factories companies,
farms …etc including building services
and manufacturing processes

2

3

ترشید الطاقة في البنایات وعالقتھا براحة الناس

فكرة درجات الحرارة المؤثرة في الشتاء -
مقرونة بظروف والصیف عند مناطق الراحة ال

، والمفردات المعماریة الالزمة التصمیم الداخلي
في البناء والطاقة الشمسیة المكتسبة وعالقتھا 

باألتجاه والموقع

Energy conservation in building
corresponding to human comfort
- The concept of effective temperature

for winter and summer for the comfort
zone as related to inside design
conditions, architecture elements ,
standard for construction and passive
solar gain with respect to orientation or
location of building

3

4
منظومات السیطرة البیئیة

السیطرة وفوائدھا في الترشید أنظمةانواع -
طرة العملیاتیة وھي السیطرة المناطقیة والسی

والسیطرة التشغیلیة

Environment control system
- Type of control systems their
advantages in energy conservation ie.
zone control, seasonal control,
operational control and starting control

4

5

6

تخمین الحمل الحراري السنوي
الیوم –م فكرة درجات الحرارة استخدا-

الیوم ذات األساس المتغیر –درجات الحرارة -
المستخدمة في الترشید

Estimating annual thermal load
- The use of degree day method (DD)
variable base degree
- Day approach (VBDD) in applying
the energy conservation means

5

6

7

8

انواع العوازل وخواصھا
یبات األنواع، الرغوة ، المسحوق، الحب-

والعاكسات ، خواص العوازل 
تغیر الخواص مع درجات الحرارة -
) والسمك k\λیار العوازل باستخدام (تاخ-

الحرج 
العوازل الفائقة -

Insulation types and properties
- Types foamed ,powdered, granular
and reflective, properties of insulate
- Variation of properties with
temperature
- Selection of insulates using (λ\k) and
critical thickness method
- Super insulation

7

8
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9
العوازل الصوفیة

انتقال الضوضاء ، مستویات الضوضاء -
السیطرة على الضوضاء وتقنیات التصمیم

Acoustic insulation
- Noise transsimatance , noise level
noise control and design techniques

9

10
التلوث والتنقیة

المصادر العالمیة والمحلیة للتلوث انواع -
المنقیات والمعدات الالزمة

Pollution and filtration
- Global and local source of pollution
filtration modeling , type of filters and
equipments

10

11

12

تقلیل الخسائر،انتقال الحرارة والتخلخل

استخدام العوازل ، الزجاج المزدوج التظلیل ، -
فتحات الشبابیكإحكام

اصة التكثیف في البنایات وخإزالةتقلیل / -
المخازن المبردة 

Minimizing heat and infiltration
losses
- The use of insulation , double
glassing , shading , tight and weather
stripped windows
- Reduce/ remove condensation in
building especially cold stores

11

12

13
األشعاع الشمسي

لشمسي المباشر والمنتشر األشعاع ا-
سب الحراري الزاویة الشمسیة ، الك،والمعكوس

ل األنشائي ، تخمین عن طریق الشمس والھیك
األداء الشمسي

Solar radiation passive and active
- Direct , diffused , reflective solar
radiation solar angle. Heat gain by
fenestration ie. Solar and fabric
Estimating solar performance

13

14
الخزن الحراري باستخدام المواد متغیرة الطور 

الخزن الحراري المحسوس والكامن باستخدام -
المواد متغیرة الطور في الجدران المائیة 

ةوالخراسانی

Thermal storage and PCM material
- Sensible and latent heat storage

systems using (PCM) in walls , water
walls and masonry

14

Applications and examples15تطبیقات وتمارین15

16

17

المجمع المستوي والمركز الشمسي 

وبضمنھا أداء المجمعات المستویةتصمیم-
األنواع وزوایا المیالن والمواد واألصباغ

ییم وأداء المركزات الشمسیةتق-

Flat plat collector and concentration
collector
- Design and performance of flat plate
collectors including types angle of
inclination , materials and paint
- Design and performance of
concentration collectors

16

17

18

الطاقة الشمسیة واستخدامھا في التدفئة والتبرید

األستخدام المباشر للطاقة الشمسیة في التدفئة -
من خالل استخدام دورة رانكن لتولید البخار 

الالزم لتشغیل منظومات التكییف بواسطة 
VCRS

Active solar energy and space heating
and cooling
- Direct use of solar energy in space
heating or through the use of Rankin
cycle to generate steam to drive an air
conditioning system via VCRS

18

19
الدورات األمتصاصیة واألمتزازیة

الدورات االمتصاصیة واألمتزازیة المستخدمة -
في المنظومات ذات مستویات الطاقة الواطئة 

ماء –ماء واالمونیا - اللثیومكمنظومات 
ماء-ماء والكاربون –والسلیكا 

Absorption and adsorption cycle
- The absorption and adsorption cycles
to be used in a low energy system such
Li-water system , NH3- water system ,
silica gel-water system and active
carbon – methanol system

19

20
مصادر الطاقة المتبددة

الطاقة المتبددة في السوائل والغازات واألبخرة -
كالماء الساخن وغازات العادم والبخار في 

األبنیة والمنشئات األخرى

Source of waste heat
- Waste heat from liquid , gasses and
vapour media , hot water , flue gasses
and steam in houses and
establishments

20

21
المعدات المستخدمة في استعادة الحرارة المتبددة

ظریة بأنواعھا المبادئ النالت الحراریة دالمبا-
Devices of heat recovery
- Heat exchanger , regenerator and21
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recuperativeلتصمیم األنواع المختلفة للمبادالت الحراریة type. Theoretical
principles and design for various flow
configuration in recuperative
cascading heat of cross flow and
recuperative exchangers

22

23

تحدید حجم المبادالت الحراریة مقرونة بكلفتھا

حرارة المتبددة الطرق المستخدمة في استعادة ال-
منظومات التھویة وغازات العادم من

طرق استعادة الحرارة من محطات الطاقة -

Optimization of heat exchanger size
with cost criteria
- Method of optimization in recovery
of heat from ventilation and flue
gasses
- Method of optimization in recovers
of heat from power plant and other
industrial

22

23

24
طاقة باطن األرض 

استخدام طاقة باطن األرض في مجال التبرید -
والتدفئة 

Geothermal energy
- Utilisation of geothermal energy in
cooling and heating duties

24

25

ألستعادة الحرارة كأدواتلحراریة المضخات ا
المتبددة

ا رارة من المستویات الحراریة الدنیضخ الح-
البخار ومنظومات انضغاطبواسطة منظومات 

ألستعادة وترشید الطاقةكأدواتالھواء التثلیجیة 

Heat pump as heat recovery devices

- Pumping of heat from low grade
energy level using VCRS and ARS
continuous and interment heat systems ,
as devices to recover and save energy

25

26

27

األنابیب الحراریة
انواعھا ، تراكیبھا ، المواد المصنوعة منھا -

تھا في تبرید وترشید الطاقة وتطبیقا

الثرموسیفون تطبیقات-

Heat pipes
- Types , construction , material of heat
pipes and its application in dissipating
and saving energy
- Applications such as thermosyphone

26

27

28

29

لطاقة واستخداماتھامشروع تصمیمي في حقل ا

لترشید الطاقة في معامل اجراء تحلیل میداني-
صناعیة 

ومات ترشید طاقة لتحسین االداء تصمیم منظ-
لحراري لتوفیر المبالغ والطاقة والقوى العاملةا

Designing project for energy
management

- Carry out energy recovery analyses
for a given establishment
- Designing a waste heat recovery
system to improve the thermal
performance and save money, energy
and labour

28

29

Revisions and evaluation30موالتقییلمراجعات ا30
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384رمز الموضوع: ھمك/
تكنولوجیا و تصامیم منظومات دفع الموضوع: 

الطائرات
5الوحدات: 

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

Subject Number: ME\384
Subject: Aircraft Propulsion
Systems Technology and Design
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مقدمة

تصنیف منظومات الدفع-
معادلة الدفع-

Introduction
- Classification of propulsion

systems
- The thrust equation

1

2
أداء المحرك

أداء المحرك و مدى الطائرة-
Engine performance
- Engine performance and A/C

range
2

3
4

5

نظریة الدفع النفاث
المحرك النفاث التوربیني-
المحرك المروحي التوربیني-
لرفاص التوربینيالمحرك ا-
محرك العمود التوربیني-
المحرك النفاث الضغاطي-

Theory of jet propulsion
- Turbo jet engine
- Turbo fan engine
- Turbo prop engine
- Turbo shaft engine
- Ram jet engine

3
4

5

6
7

تصمیم الضواغط القطریة
تصمیم الدفاعة-
تصمیم الناشر-
تصمیم الغالف-

Design of centrifugal compressors
- Impeller design
- Diffuser design
- Volute design

6
7

8

9

10

تصمیم الضواغط المحوریة
دینامیك الھواء للضاغط-
تكرار المرحلة ، الصف-
تصمیم الخط المتوسط-
محورياالختالف ال-
االختالف القطري-
التصمیم المیكانیكي-

Design of axial flow compressors
- Compressor aerodynamics
- Repeating stage , repeating raw
- Mean line design
- Axial variation
- Radial variation
- Mechanical design

8

9

10

11
الضواغطتكنولوجیا

مواد و تكنولوجیا التصنیع-
الموازنة-

Compressors technology
- Materials
- Manufacturing technology
- Balancing

11

12

13

تصمیم منظومة االحتراق
اإلجراءات (االشتعال، االستقراریة،  -

المقیاس، النواشر)
تصمیم المحرق الالحق-
حامل اللھب-
حقن الوقود-

Design of combustion system
- The process (ignition, stability,

length scaling, diffusers)
- After burner design
- Flame holding
- Fuel injection

12

13

14
تكنولوجیا غرف االحتراق

مواد و تكنولوجیا التصنیع-
Combustion chambers technology
- Materials
- Manufacturing technology

14

15
تصمیم التوربینات المحوریة

دینامیك الھواء للتوربین-
دوامة المخرج، ثبوت السرعة  انعدام -

المحوریة

Design of axial flow turbines
- Turbine aerodynamics
- Zero exit swirl, constant axial
velocity

15
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تصمیم الخط المتوسط للمرحلة-16
أخرىاعتبارات تصمیمیة -

- Mean line stage design
- Other design considerations

16

17

18

التصمیم المیكانیكي للتوربینات المحوریة

االجھادات في الریش الناتجة عن الدوران-
سمك مشبك الطوق-
القرص ذو اإلجھاد المنتظم-
االجھادات الحراریة في القرص-
النسبة الباعیة لمقطع الریشة-

Mechanical design of axial flow
turbines
- Rotor airfoil centrifugal stresses
- Rim web thickness
- Disc of uniform stress
- Disc thermal stresses
- Airfoil aspect ratio

17

18

19
تكنولوجیا التوربینات

مواد و تكنولوجیا التصنیع-
الموازنة-

Turbines technology
- Materials
- Manufacturing technology
- Balancing

19

20
تصمیم المداخل

المداخل تحت الصوتیة-
ةالمداخل فوق الصوتی-

Design of inlets
- Subsonic inlets
- Supersonic inlets

20

21

22

تصمیم المنافث
المنفث المتقارب-
المتباعد–المنفث المتقارب -
عكس و توجیھ الدفع-
معامالت المنفث-

Design of nozzles
- Convergent nozzle
- Convergent- divergent nozzle
- Thrust reversing and thrust
vectoring

- Nozzle coefficients

21

22

23
تكنولوجیا المداخل و المنافث

مواد و تكنولوجیا التصنیع-
Inlets and nozzles technology
- Materials
- Manufacturing technology

23

24
سواقات األجھزة الملحقة

صنادیق التروس و السواقاتمكونات -
مآخذ القدرة من المحرك-
منظومة تزییت المحرك-

Accessory drives
- Construction of gearboxes and
drives

- Engine power offtakes
- Engine oil system

24

25
منظومات السیطرة على المحرك

الربط بین المحرك والھیكل-
منظومات السیطرة-

Engine control systems
- Engine/Airframe interfaces
- Control systems

25

26
تشغیل المحرك

سیطرة الوقود/االشتعال-
تدویر المحرك-
أذرع الخانق-
خطوات تشغیل المحرك-

Engine starting
- Fuel/Ignition control
- Engine rotation
- Throttle levers
- Starting sequence

26

27
28
29
30

فحص و صیانة المحرك التوربیني

مجموعة المدخل و الضاغط-
مجموعة االحتراق-
مجموعة التوربین-
مجموعة العادم-

Turbine engine inspection and
maintenance
- Inlet and compressor section
- Combustion section
- Turbine section
- Exhaust section

27
28
29
30
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234رمز الموضوع: ھمك/
سیطرة طوعیةالموضوع: 
5الوحدات: 

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

Subject Number: ME\234
Subject: Automatic Control
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مقدمة وتعاریف

تعاریف أولیة عن مفھوم السیطرة-
Introduction and definitions
- Basic definitions about the concepts
of control

1

2

ة المیكانیكیة ودالة التحویلالمنظوم

تعریف دالة التحویل-
اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -

الثالث للمنظومة المیكانیكیة

Mechanical system and Transfer
Function
- Definition of transfer function
- Deriving the transfer function
for three basic parts of mechanical
system

2

3

ربط التوالي والتوازي في المنظومات المیكانیكیة

دالة التحویل للمنظومة المیكانیكیة عند -
ربط عناصرھا على التوالي والتوازي

أمثلة-

Series and parallel connections in
mechanical systems
- Transfer function for mechanical
system while connected it at series
and parallel

- Examples

3

4
منظومة االلتواء

اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -
الثالث للمنظومة االلتوائیة

Torsional system
- Deriving the transfer function
for three basic parts of torsional
System

4

5

المنظومة الكھربائیة وربط التوالي والتوازي

اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -
الثالث للمنظومة الكھربائیة عند ربطھا 

على التوالي والتوازي

Electrical system, series and parallel
connections
- Deriving the transfer function
for three basic parts of electrical
system connected in parallel and
series

5

6
المنظومة الحراریة ومنظومة الموائع

اشتقاق دالة التحویل لمنظومتي الحرارة  -
والموائع 

أمثلة-

Thermal and fluid systems
- Deriving the transfer function
for thermal and fluid systems

- Examples

6

7
المنظومة الھیدرولیكیة

المفھوم األساسي لتشغیل المنظومة -
الھیدرولیكیة 

اشتقاق دالة التحویل للمنظومة-

Hydraulic system
- The basic concept of working
the hydraulic system

- Deriving the transfer function
of the system

7

8
منظومة المؤازر الھیدرولیكي

نظام العتالت واشتقاق دالة التحویل -
للحاالت الثالث للتثبیت 

طریقة ربطھا مع المنظومة الھیدرولیكیة-

Hydraulic servomotor system
- Leverage system and deriving
the transfer function for three
cases of fixing

- Method of connection with
hydraulic system

8
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9
المنظومة الھوائیة

المفھوم األساسي لتشغیل المنظومة الھوائیة -
اشتقاق دالة التحویل للمنظومة-

Pneumatic system
- The basic concept of working
the pneumatic system

- Deriving the transfer function
of the system

9

10
المخطط الكتلي

مبادئ المخطط الكتلي -
القواعد التسع األساسیة الختزال المخطط -

الكتلي

Block diagram
- The principles of block diagram
- The basic nine rules for reduction the

block diagram

10

11
اختزال المخطط الكتلي

طریقة اختزال المخططات ذات اإلدخال -
واإلخراج المتعدد

Block diagram reduction
- Method of reduction of block
diagrams of multi-input and output

11

12

أنواع السیطرة وتحویالت البالس

الدوال الرئیسیة وطرق السیطرة الرئیسیة -
لتحویالت البالس

Types of control and Laplace
transformations
- Types of control methods and basic

functions of Laplace transformation
12

13
ختبارإشارات اال

األنواع المختلفة إلشارات االختبار-
Test signals
- The different types of test signals13

14
استجابة المنظومة من الدرجة األولى

طریقة حساب االستجابة للمنظومة من -
الدرجة األولى 

أمثلة-

Response of first order system
- Method of computing the response of
first order system

- Examples

14

15
استجابة المنظومة من الدرجة الثانیة

طریقة حساب االستجابة للمنظومة من -
الدرجة الثانیة

أمثلة-

Response of second order system
- Method of computing the response of
second order system

- Examples

15

16
مواصفات االستجابة

حدد استقراریة ي تلتخصائص االستجابة ا-
المنظومة

Response specifications
- The specification of response which
determine the stability of system

16

17
خطأ الحالة المستقرة

المستقرة باستخدام  حساب خطا الحالة -
طریقة تایلر والطریقة االعتیادیة  

والمقارنة بینھما

Steady state error
- Computing the steady state error by

using Toyler method and normal
method and compare between them

17

18
تحسین االستجابة

الستجابةطرق تحسین ا-
أمثلة-

Response improvement
- The methods of response

improvement
- Examples

18

19
اتزان المنظومة

مفھوم استقراریة المنظومة وتأثیره في -
عملیة السیطرة

System stability
- The concept of system stability
and its effect on control process

19

20
معیار راوث

معیار راوث لحساب استقراریة المنظومة-
Routh criterion
- The Routh criterion for
computing the stability of system

20

21
تطبیقات معیار راوث

بعض التطبیقات حول معیار راوث-
أمثلة-

Applications of Routh criterion
- Some applications about Routh
criterion

- Examples

21

22
طریقة المحل الھندسي للجذر

طریقة المحل الھندسي للجذر لتحدید -
استقراریة المنظومة

Root-locus method
- The root-locus method for
computing system stability

22
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23
طریقة المحل الھندسي للجذرقواعد

القواعد األساسیة لطریقة المحل الھندسي -
للجذر

أمثلة-

Rules of Root-locus method
- Basic rules of root-locus

method
- Examples

23

24
مخططات الرسم المحوري

مخططات الرسم المحوري لحساب -
مةاستقراریة المنظو

Polar-plot diagrams
- The polar plot for computing
system stability

24

25
أساسیات مخططات الرسم المحوري

طریقة مخطط الرسم المحوري لتحدید الكسب-
أمثلة-

Principles of polar-plot diagrams
- The method of polar plot diagram for
computing the gain

- Examples

25

26
المقیاس اللوغارتیمي ومخططات التخمین

المبادئ األساسیة للمقیاس اللوغارتیمي -
ومخططات التخمین

Logarithmic Scales and Bode Plots
- Basic principles of logarithmic
scale and Bode plots

26

27

ن ألنظمة األزمنة المستمرةبناء مخططات التخمی

طریقة بناء مخططات التخمین-
أمثلة-

Construction of Bode Plots for
Continuous-Time Systems
- The method of construction of

Bode plots
- Examples

27

28

تحلیل أنظمة السیطرة بطریقة فضاء الحالة

ات األساسیة لطریقة المبادئ والفرضی-
فضاء الحالة

Analysis of control system in state
space
- Principles and basic assumptions for
state space method

28

29

تمثیل طریقة فضاء الحالة لدالة التحویل للنظام

تمثیل فضاء الحالة-
أمثلة-

State space representation of transfer
function of system
- The state space representation
- Examples

29

30

حل معادالت الحالة للوقت الثابت

طریقة الحل لمعادالت حالة الوقت الثابت-

Solving the time invariant state
equations
- The solution method of time
invariant state equations

30
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رمز الموضوع
No.

الموضوع
Subjects

الساعات الدراسیة
Studying Hoursعدد الوحدات

Units
المالحظات
notice نظري

Theoretical
عملي

Experimental
مناقشة

Tutorial

184ھمك/
ھیاكل الطائرات

Aircraft Structures2-14

سیطرة طوعیة234ك/ھم
Automatic control21-5

384ھمك/
تكنولوجیا و تصامیم منظومات دفع الطائرات

Aircraft Propulsion Systems
Technology and Design

2115

تصامیم الطائرات484ھمك/
Designs of Aircraft3-16

اھتزازات الطائرة584ھمك/
Aircraft Vibration2115

684ھمك/
استقراریة و سیطرة الطائرة

Aircraft Stability and control21-5

784ھمك/
منظومات الطائرة و صیانة

Aircraft Systems and Maintenance2115

844ھمك/
مشروع
Project12-4

924ھمك/
الھندسة المعززة بالحاسبة

Computer Added Engineering11-3

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



Aircraft Engineering \ Fourth year stage رابع/ مرحلة الصف الطائرات فرع ال

784رمز الموضوع: ھمك/
منظومات الطائرة و صیانةالموضوع: 

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

Subject Number: ME\784
Subject: Aircraft Systems and
Maintenance
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
منظومات الطائرة

مقدمة-
أساسیةفتعاری-

Aircraft systems
- Introduction
- Basic definitions

1

2

ساسیة المستخدمة في المنظومات المكونات األ
المیكانیكیة في الطائرة

أجزاء الربط في الطائرة-
المضخات-
الصمامات و األنابیب-
المرشحات و المحابس-

Basic components used in aircraft
mechanical systems
- Aircraft hardware
- Pumps
- Valves and pipes
- Filters and cocks

2

3
4

5

منظومة الوقود
مكونات منظومة الوقود-
عمل منظومة الوقود-
المنظومات المتكاملة في طائرة مدنیة-
تشخیص العطل و إصالحھ-
الصیانة-

Fuel system
- Fuel system components
- Fuel system operating modes
- Integrated civil aircraft systems
- Troubleshooting
- Maintenance

3
4

5

6
7

8

منظومة الھیدرولیك
مكونات منظومة الھیدرولیك-
أنواع منظومات الھیدرولیك المستخدمة -

في الطائرات الحدیثة
تشخیص العطل و إصالحھ-
الصیانة-

Hydraulic system
- Hydraulic system components
- Types of hydraulic systems
used in the modern aircrafts

- Troubleshooting
- Maintenance

6
7

8

9
10

منظومة الھواء المضغوط
مكونات منظومة الھواء المضغوط-
تشخیص العطل و إصالحھ-
الصیانة-

Pneumatic system
- Pneumatic system components
- Troubleshooting
- Maintenance

9
10

11

12

13

14

البیئیةةمنظومات السیطر
الحاجة إلى السیطرة البیئیة-
منظومة السیطرة البیئیةمتصمی-
منظومات التبرید-
منظومة توزیع الھواء-
منظومة التكییف-
منظومة األوكسجین-
مقصورةضغط ال-
منظومات إزالة الجلید-
تشخیص العطل و إصالحھ-
الصیانة-

Environmental control systems
- The need for a controlled environment
- Environmental control system design
- Cooling systems
- Air distribution system
- Air conditioning system
- Oxygen system
- cabin pressurization
- De-ice systems
- Troubleshooting
- Maintenance

11

12

13

14

15
منظومات الطوارئ

منظومات اإلنذار-
تحسس و إخماد الحریق-

Emergency systems
- Warning systems
- Fire detection and suppression

15
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مصادر الطاقة للطوارئ-
أوكسجین الطوارئ-
صیانة منظومات الطوارئ-

- Emergency power sources
- Emergency oxygen
- Emergency systems maintenance

16

17

18

منظومات السیطرة على الطیران
أسطح السیطرة على الطیران-
وصالت السیطرة على الطیران-
منظومات الرفع العالي-
التحسس و ضبط االستقرار-
تشغیل المنظومة-
قواعد السیطرة السلكیة-
تشخیص العطل و إصالحھ-
الصیانة-

Flight control systems
- Flight control surfaces
- Flight control linkage systems
- High lift control systems
- Trim and feel
- Flight control actuation
- Fly-By-Wire control laws
- Troubleshooting
- Maintenance

16

17

18

19
منظومات عجالت الھبوط

المكونات-
صیانة منظومة عجالت الھبوط-
تفحص و صیانة منظومة الكابح و اإلطارا-

Landing gear systems
- Construction
- Landing gear system maintenance
- Inspection and maintenance of
brake system and Tires

19

20
بدن الطائرة

الفحص-
الصیانة-

Airframe
- Inspection
- Maintenance

20

21

22
23

24

25

ات الفحصأساسی
عام-
الفحوصات المطلوبة-
قائمة المراجعة-
سجالت الطائرة-
فحوصات خاصة-
المطبوعات-

النشرات
كتیب الصیانة

الكتیب اإلجمالي
كتیب تصلیح الھیكل

كتالوج األجزاء

أنظمة الطیران الفیدرالي-
طیرانتوجیھات صالحیة ال-
شھادات النوع-

Inspection fundamentals
- General
- Required inspections
- CHECKLIST
- Aircraft Logs
- Special inspections
- Publications

Bulletins
Maintenance manual
Overall manual
Structural repair manual
Parts catalog

- Federal Aviation Regulation (FAR)
- Airworthiness directives
- Type certificate data sheets

21

22
23

24

25

26

27

28

معدات اإلسناد األرضیة

عام-
تشغیل المحركات-
وحدات القدرة-
وحدات التكییف و التسخین-
وحدات الھواء األرضیة-
معدات التزییت االبتدائي-
التزود بالوقود-
إدامة الطائرة بالزیت-
تثبیت الطائرة-
تحریك الطائرة-
سالمة الصیانة-

Ground handling and support
equipments
- General
- Starting engines
- Power units
- Air conditioning and heating units
- Ground support air start units
- Preoiling equipment
- Aircraft fueling
- Servicing aircraft with oil
- Aircraft Tiedown
- Movement of aircraft
- Maintenance safety

26

27

28
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29

30

إجازة سلطة الطیران المدني
ھیكلیة التأھیل-
EASA66/JAR66منھاج -

االمتحانات و المستویات-

CAA License
- Qualifications structure
- EASA66/JAR66 syllabus
modules and applicability

- Examinations and levels

29

30
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184رمز الموضوع: ھمك/
ھیاكل الطائراتالموضوع: 
4الوحدات: 

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

Subject Number: ME\184
Subject: Aircraft Structures
Units: 4
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: -
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مدخل

نظرة عامة-
Introduction
- General viewing1

2
مكونات الھیكل

المقویات و المدادات، الدعامةالقشرة، -
اإلطارالضلع، -
شبھ أحادي القشرةرة، أحادي القش-
تعریفات-
محور القصمحور المرونة،-

Structure components
- Skin, Spar, Stiffeners and stringers
- Rib, Frame (Ring)
- Monocoque, Semi-monocoque
- Definitions
- Elastic axis, Shear center

2

3

4

مواد بناء الطائرة
الخشب-
سبائك األلمنیوم-
سبائك المغنیسیوم-
سبائك الفوالذ-
سبائك التیتانیوم-
ناللدائ-
الزجاج-
المواد المركبة-

Aircraft construction materials
- Wood
- Aluminum alloys
- Magnesium alloys
- Steel alloys
- Titanium alloys
- Plastics
- Glass
- Composite materials

3

4

5
ھیكل مقطع الجناح

عتبة صندوقیة بسیطة-
مقدمة بسیطة-
صندوق وسطي-
خلیة متعددة الشفات-
متعدد الخالیا -
متعدد الخالیا متعدد الشفات-

Wing cross section structure
- Simple box beam
- Simple nose
- Center box
- Multi- flanges cell
- Multi-cells
- Multi-cells multi flanges

5

6

7

8
9

االنحناء للمقاطع المفتوحة والمغلقة

مدخل-
اإلشارات و الرموز-
تحلیل عزم االنحناء-
وزیع اإلجھاد المباشر بسبب الحنيت-
قوة القصیة العالقات بین شدة الحمل ال-

وعزم االنحناء

االنحراف بسبب ألحني-
تقریب المقاطع ذات الجدران النحیفة-

Bending of open and closed section
beams
- Introduction
- Sign conventions and notations
- Resolution of bending moments
- Direct stress distribution due to
bending

- Load intensity, shear force and
bending moment relationships

- Deflection due to bending
- Approximations for thin-walled
sections

6

7

8
9

10

العالقة العامة بین  اإلجھاد، االنفعال و اإلزاحة

الجدران النحیفة المفتوحة ذات لمقاطعا-
والمغلقة ذات الخلیة المفردة

General stress, strain and
displacement relationships
- For open and single cell closed
section thin walled beams

10
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11

12

13

إجھاد القص
قص المقاطع المفتوحة ذات الجدران -
لنحیفة، بدون عقدا
قص المقاطع المغلقة ذات الجدران -

النحیفة، بدون عقد
التواء و اعوجاج المقاطع المغلقة-
مركز القص-

Shear stress
- Shear of thin-walled open tubes,
without booms

- Shear of thin-walled closed
sections beams, without booms

- Twist and warping of closed
section beams

- Shear center

11

12

13

14
اللوي

لوي المقاطع المفتوحة-
باثیو-صیغة بردث-
لوي المقاطع المغلقة-

Pure torsion
- Torsion of open section beams
- Bredth-Batho formula
- Torsion of closed section beams

14

15

تحلیل المقاطع المركبة، المفتوحة و المغلقة

انحناء-
قص-
لوي-

Analysis of combined open and closed
sections
- Bending
- Shear
- Torsion

15

16
األمثَـَلة (تبسیط) الھیكلیة

أمثلة المقاطع المفتوحة و المغلقة-
Structural idealization
- Idealization of open and closed

beam sections
16

17
تأثیر األمثلة

انحناء، قص و لوي المقاطع المفتوحة و -
المغلقة

Effect of idealization
- Bending, shear and torsion of
open and closed section beams

17

18
االنحراف

انحراف المقاطع المفتوحة و المغلقة-
Deflection
- Deflection of open and closed
section beams

18

19
تأثیر استدقاق امتداد الجناح

الوترأحاديمقطع -
المقاطع المفتوحة و المغلقة-
المقاطع ذات مساحات مدادة متغیرة-

Span-wise taper effect
- Single web beam.
- Open and closed sections
- Beams having variable string
areas

19

20

21

الجذع
انحناء-
قص-
لوي-
إطار الجذعتحلیل-
الفتحات في الجذع-

Fuselage
- Bending
- Shear
- Torsion
- Fuselage frame analysis
- Cut-outs in fuselage

20

21

22
23
24

25

26

27
28

الجناح
انحناء-
لوي-
قص-
مركز قصي-
تأثیر االستدقاق-
اللوي/طریقة التقریب المتتابع-

القص/طریقة التقریب المتتابع-

النحرافا-
تحلیل أضالع الجناح-
ةالفتحات في األجنح-

Wing
- Bending
- Torsion
- Shear
- Shear center
- Taper effect
- Method of successive
approximation/ Torsion

- Method of successive
approximation/ Shear

- Deflection
- Wing ribs analysis
- Cut-outs in wings

22
23
24

25

26

27
28
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29

30

الكلل
تصمیم عمر األمان و أمان الفشل-
للكللمقاومة األجزاء-
طریقة كوودمان-
طریقة ماینر و بالمیكرن-
s-nمخطط -
توقع عمر الكلل للطائرة-

Fatigue
- Safe life and fail-safe design
- Fatigue strength of components
- Goodman method
- Miner & palmgren method
- s-n curve
- Prediction of aircraft fatigue
life

29

30
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684رمز الموضوع: ھمك/
استقراریة و سیطرة الطائرةالموضوع: 

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

Subject Number: ME\684
Subject: Aircraft Stability and
Control
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1

مدخل إلى االستقراریة و السیطرة للطائرة

درجات الحریة للطائرة-
المحاور األساسیة-

Introduction to A/C stability and
control
- The freedom of motion of aircraft
- Basic axis

1

2
االستقراریة السكونیة الطولیة للطائرة

تعریف االستقراریة السكونیة الطولیة و -
الشروط

المعادلة العامة-

Aircraft longitudinal static stability
- Definition of longitudinal static

stability and conditions
- General equation

2

3
العزم المؤثر على الطائرة

معامل العزم للطائرة كدالة لزاویة -
الھجوم

شروط التوازن-

Aircraft pitching moment
- Pitching moment coefficient as

a function of angle of attack
- trimmed conditions

3

4
تطبیقات

أمثلة مختلفة-
Applications
- Examples4

5
االستقراریة السكونیة االتجاھیة

المعادالت العامة-
شروط االستقراریة-

Directional static stability
- General equations
- Conditions of stability

5

6

لحركة الطولیة للطائرةمعادالت ا

اشتقاق معادالت الحركة الطولیة-

The longitudinal equations of motion-
A rigid symmetric A/C
- Derivation of longitudinal
equations of motion

6

7
تطبیقات

أمثلة مختلفة-
Applications
- Examples7

8
یة الطولیةمشتقات االستقرار

معادالت مشتقات االستقراریة الطولیة -
كافة

Longitudinal stability derivatives
- All the longitudinal stability
derivatives equations

8

9

معادالت الحركة بداللة مشتقات االستقراریة

اشتقاق معادالت الحركة الطولیة بداللة  -
مشتقات االستقراریة

Equations of motion as a function of
stability derivatives
- Derivation of longitudinal equations
of motion in terms of the stability
derivatives

9

10
تطبیقات

أمثلة مختلفة-
Applications
- Examples10

11

ت الحركة الطولیةحل معادال

االستجابة للرافع كدالة لإلشارة الداخلة-

Longitudinal equations of motion
solution
- Response to elevator as a function of
input signal

11

12
المعادلة الممیزة

حل المعادلة الممیزة-
أنواع االستجابة-

A/C characteristic equation
- Solution of characteristic equation
- Types of period oscillation

12
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13

اشتقاق معادالت الحركة العرضیة و حلھا

اشتقاق معادالت الحركة العرضیة بداللة   -
مشتقات االستقراریة

الحل-

Derivation of lateral directional
equations of motion and solution
- Derivation of lateral directional
equations of motion in terms of
the stability derivatives

- The solution

13

14
تطبیقات

أمثلة مختلفة-
Applications
- Examples14

15

مخمد الرحو و تأثیره على تحسین االستقراریة 
طرةو السی

أساسیات مخمد الرحو-
المعادالت العامة-
تأثیر مخمد الرحو على استقراریة و -

سیطرة الطائرة

Yaw damper from stability and
control augmentation
- Principles of yaw damper
- General equations
- Effect of yaw damper on
stability and control of A/C

15

16
مدخل الى االستقراریة الالخطیة

مدخل عام-
دینامیة االنھواء-
ارتجاج الجناح-

Introduction to non linear dynamics
- General introduction
- Stall dynamic
- Wing rock

16

17
تطبیقات

أمثلة مختلفة-
Applications
- Examples17

18

اشتقاق معادالت المطبات الھوائیة و تطبیقاتھا

تخمین معامل الحمل الناتج عن المطبات-
أنواع المطبات-
تأثیرھا على معادلة الحركة-

Gust equations derivation and its
applications
- Load factor estimation from the gust
- Types of gust
- Effect on response

18

19
القناة الطولیة للطیار اآللي

معادالت القناة الطولیة للطیار اآللي-
Longitudinal autopilot
- Longitudinal equations of autopilot19

20
منظومة السیطرة لقناة التموج

اشتقاق المعادالت األساسیة إلحداثیات -
التموج

Pitch orientation control system
- Deriving basic equations of
pitch orientation control system

20

21
منظومة السیطرة الستقراریة مسار الطیران

المبادئ األساسیة الستقراریة مسار -
الطائرة

Flight path stabilization
- Mach hold
- Altitude hold

21

22

الجایرو العمودي كمؤشر للزاویة

فكرة الجایرو و طریقة استخدامھ-

Vertical gyro as the basic attitude
reference
- Main idea of the gyro as the
indicator of angle

22

23
القناة العرضیة للطیار اآللي

الفرضیات األساسیة-
Lateral autopilot
- Main assumptions23

24
تخمید دوران التدحرج (الھولندي)

أساسیات تخمید دوران التدحرج-
Damping of Dutch roll
- The principle of Dutch roll
damping

24

25
منظومة السیطرة لقناة الرحو

اشتقاق المعادالت األساسیة-
Yaw orientation control system
- Derivation of the main equations25

26
أنواع أخرى من أشكال الطیار اآللي

مدخل و المبادئ األساسیة-
Other lateral autopilot configuration
- Introduction and principles26

27

للقناة العرضیة لحركة الدفةةالدالة االنتقالی

النتقالیة لمعادلة الحركة اشتقاق الدالة ا-
األساسیة للدفة

Lateral transfer function for rudder
displacement
- Deriving the transfer function of

basic rudder equation of motion
27



Aircraft Engineering \ Fourth year stage رابع/ مرحلة الصف الطائرات فرع ال

28
للقناة العرضیة لحركة الجنیحاتةالدالة االنتقالی

ة لحركة الجنیحاتاشتقاق الدالة االنتقالی-
Lateral transfer function for ailerons
- Deriving the transfer function
of ailerons displacement

28

29
االستجابة العابرة للقناة العرضیة

توضیح طریقة حساب االستجابة العابرة -
للقناة العرضیة

Lateral transient response for A/C
- Explanation and the calculation
methods of transient response

29

30
تطبیقات

أمثلة مختلفة-
Applications
- Examples30
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924رمز الموضوع: ھمك/
الھندسة المعززة بالحاسبةالموضوع: 
3الوحدات: 

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

Subject Number: ME\924
Subject: Computer Added Engineering
Units: 3
Weekly Hours: Theoretical: 1

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
CAEمدخل إلى 

CAEخواص وأھمیة-
Introduction to CAE
- Characteristics of CAE and its
importance

1

2
جةمدخل إلى النمذ

التعامل مع األجسام الحقیقیة-
CAEمعاملتھا كنماذج في -

Introduction to Modeling
- Dealing with real physical objects
- Treating them as CAE models

2

3

4

نمذجة المسائل ثالثیة األبعاد
لة على أجسام صلدة لمسائل بعض األمث-

حقیقیة
ألحمال والشروط المحیطیةا-
استغالل التناظر لتبسیط نمذجة المسائل-

Modeling of 3-Dimensional Problems
- Some examples of solid objects
of real problems

- Loads & boundary conditions
- Utilization of symmetry to simplify
problems modeling

3

4

5

6

7

االختزال إلى مسائل مستویة
أھمیة وشروط االختزال إلى مسائل -

مستویة
االختزال إلى مسائل متناظرة حول -

المحور
نمذجة مسائل اإلجھاد المستوي، االنفعال -

وجریان الموائعالمستوي،

Reduction to Plane Problems
- Importance & conditions of
reduction to plane problems

- Reduction to axi- symmetrical
models

- Modeling 2-D plane stress,
plane strain, and fluid flow

5

6

7

8
مسائل القضبان و العتبات

تحلیل مسائل القضبان والعتبات-
Bar, Beam, Problems
- Analysis of bar, beam problems8

9
مسائل الصفائح

روط االختزال إلى نماذج الصفائحش-
األحمال ،التناظر-

Plate Problems
- Condition of reduction to plate model
- Load, Symmetry

9

10
الشبكات. ثنائیات األبعاد

أنواع الشبكات-
طرق إنشاء الشبكات-

Meshing;  2-D
- Types of mesh
- Methods of meshing

10

11
الشبكات. ثالثیات األبعاد

أنواع الشبكات-
طرق إنشاء الشبكات-

Meshing 3-D
- Types of mesh
- Methods of meshing

11

12
إنشاء شبكات القضبان والعتبات والصفائح

أنواع الشبكات-
إنشاء الشبكاتطرق -

Meshing Bar, Beam, and Plate
- Types of mesh
- Methods of meshing

12

13
اإلنشائیة-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال اإلنشائیة-
Load – Structural
- Types & implementation of
structural loads

13

14
الحراریة-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال الحراریة-
Load – Thermal
-Types & implementation of
thermal loads

14

15
الموائع-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال لجریان الموائع-
Load – Fluid
- Types & implementation of
fluid- flow loads

15
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16
اإلنشائیة-الحل

ائل إنشائیة ساكنةمس-
Solution- Structural
- Static structural problems16

17
حركیة-الحل

مسائل إنشائیة حركیة-
Solution – Dynamic
- Dynamic structural problems17

18
حراري-الحل

الحرارةلمسائل انتقا-
Solution – Thermal
- Heat transfer problems18

19
موائع-الحل

مسائل جریان الموائع-
Solution- Fluid
- Fluid flow problems19

20

21

النتائج
أنواع النتائج-
المخططات الملونة والبیانات المكتوبة-
النتائج في المقاطع الداخلیة-
نتائج حیویة-

Results
- Types of results
- Visual contours & data results
- Results at internal sections
- Animation

20

21

22
إنشاء التقریر

إنشاء التقریر للمسائل المحللة اعتمادا -
على نوع البرنامج

Report Generation
- Software- dependent generation of
eng. Reports of analyzed problems

22

23
24
25
26

تطبیقات
تحلیل اإلجھاد ثالثیة األبعادمسائل في-
حرارة في حالة االستقرارلانتقامسائل في-
طباقيجریان موائعمسائل في-
تحلیل أطوارمسائل في-

Applications
- Static 3D stress analysis problem
- Steady- state heat transfer problem
- Laminar flow problem
- Modal analysis problem

23
24
25
26

27
استیراد الشكل الھندسي

القیاسیةيأنواع الشكل الھندس-
CADاستیرادھا من أنظمة -

Importing Geometry
- Types & standards of solid geometry
- Importing from CAD systems

27

28
مسائل التماس

مدخل إلى مسائل التماس-
تنفیذھا اعتمادا على نوع البرنامج-

Contact Problems
- Introduction to contact problems
- Software- specific implementation

28

29
التشوه اللدن

التصرف غیر الخطي للمواد مع الحل-
Plastic Deformation
- Non-linear material behavior and
solution

29

30
مسائل تغیر الطور

تحلیل وتنفیذ مسائل تغیر الطور-
Phase- change problems
- Analysis & implementation of
phase- change problems

30
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584رمز الموضوع: ھمك/
اھتزازات الطائرةالموضوع: 
5الوحدات: 

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

Subject Number: ME\584
Subject: Aircraft Vibration
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مدخل

مبادئ عامة في االھتزازات وتطبیقاتھا -
العملیة

للمنظوماتدرجة حریة الطالقةاحتساب-

Introduction
- Basic concepts of vibration and
applications

- Calculation of degree of freedom for
systems

1

2
الحركة التذبذبیة

مقدمة في الحركة التذبذبیة-
الحركة التوافقیة البسیطة-
عالقات اإلزاحة السرعة التعجیل-

Oscillatory motion
- Introduction to oscillatory motion
- Simple harmonic motion
- Displacement velocity and

acceleration relations

2

3

االھتزاز الحر غیر المخمد لنظام أحادي درجة 
الحریة

اشتقاق المعادلة األساسیة-
حل المعادلة وإیجاد التردد الطبیعي لھا-
أمثلة-

Free vibration of an undamped
single degree of freedom system
- Derivation of basic equation
- Solving the eq. of motion and
finding the natural frequency

- Examples

3

4

طریقة الطاقة (مبدأ رایلي)

منظومات محفوظة الطاقة وغیر -
محفوظة الطاقة

اقة المبسطة على عدد تطبیق طریقة الط-
ستخراج معادلة الحركة من المنظومات ال

ي األولعوالتردد الطبی

Simple energy method (Raleigh
principle)
- conservative and non-
conservative  systems

- Applying the simple energy
method for  different  systems to
find eq. of motion and natural
frequency

4

5

االھتزاز الحر المخمد لنظام أحادي درجة الحریة

أنواع التخمید-
اشتقاق وحل المعادالت الخاصة -

لمختلف نسب التخمیدالحرالھتزاز با
أمثلة-

Free vibration of viscous damped
single degree of freedom system
- Types of damping
- Formulation and solving the
equation of such system for different
damping ratio

- Examples

5

6
الصالبة المكافئة والتخمید المكافئ

الصالبة المكافئة والتخمید المكافئ-
ربط التوازي والتواليتيلحال

أمثلة-

Equivalent springs and dampers
- Equivalent spring and damping
for parallel and series connection

- Examples

6

7
التناقص اللوغارتمي

صاشتقاق المعادلة األساسیة للتناق-
اللوغارتمي

فیھ اإلشارة صتتناقاحتساب الزمن الذي -
بعد عدد من الدورات

أمثلة-

Logarithmic decrement
- Formulation of the basic eq. of

logarithmic decrement
- Calculation the time for the
decay of signal

- Examples

7
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8

االھتزاز ألقسري لنظام أحادي درجة الحریة

لة الخاصة لالھتزاز اشتقاق المعاد-
وعدم وجودهالقسري بوجود التخمید 

ت الخاصة بالسعة مع سلوكیة المتغیرا-
ري نسبة التردد الطبیعي إلى القس

(اشتقاق معادالت الرنین)

Forced vibration of single degree of
freedom system
- Formulation of the basic eq . of
motion for damped and
undamped forced vibration

- Behavior of  the amplitude
with w/wn (eq . of resonance)

8

9
االھتزاز ألقسري لقوة ثابتة

سلوكیة المنظومة المعرضة   لقوة قسریة -
ثابتة

ت الخاصة بذلك وحلھادالااشتقاق المع-
الحل المستقر واالنتقاليالمكون من 

أمثلة-

Forced vibration for constant force
- Behavior of the system with
constant excitation force

- Formulating the steady state and
transient solution

- Examples

9

10

یةاالھتزاز ألقسري لقوة جیب
)شروط الرنین(

سلوكیة المنظومة المعرضة لقوة قسریة  -
جیبیة

اشتقاق المعادالت الخاصة بھا وحلھا-
استخراج معادلة الرنین-
أمثلة-

Forced vibration for sinusoidal force
(Resonance conditions)
- Behavior of the system with
sinusoidal force

- Formulation and solution of eq.
- Equation for resonance
- Examples

10

11
عدم االتزان الدوار

شرح عدم االتزان الدوار-
تطبیقات عملیة مع أمثلة-

Rotating unbalance
- Explaining the unbalance forces
- Applications and examples

11

12
ارة القاعدةثا

النظام إلىھاالحركة النسبیة وكیفیة انتقال-
الرئیسي

أمثلة-

Support motion
- Support motion and how this
motion affect the motion of the
system

- Examples

12

13
عزل االھتزازات

االنتقالیة-
مع التغیر في الیةاالنتقسلوكیةمناقشة -

لنسب رينسبة التردد الطبیعي إلى القس
تخمید مختلفة

أمثلة-

Vibration isolation
- Transmissibility
- Discussion of  transmissibility
behavior with w/wn for different
damping ratios
- Examples

13

14
الھتزازاتأجھزة قیاس ا

القیاس ألجھزةمعادلة االستجابة -
المستشارة من القاعدة

إزاحةتحدید متغیرات القیاس من -
تعجیلأووسرعة

أمثلة-

Vibration measuring instrument
- The eq. of motion if the measuring
device excited by a base force

- Amp., Vel., and acceleration
that the device measure

- Examples

14

15

16

النظام ثنائي درجة الحریة
معادالت الحركة لنظام ثنائي درجة -

الحریة
استخراج الترددات الطبیعیة وأشكال -

األطوار االھتزازیة
المزدوج االحداثي-
فةالمنظومة شبھ المعر-
أمثلة-

Two degree of freedom system
- The equations of motion for

2- degree system
- Estimating the natural frequency
and their mode shap

- Coordinate coupling
- Semi definite system
- Examples

15

16
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17
نسق االھتزازات

یة المختلفة لمنظومات األطوار االھتزاز-
الثانیةمن الدرجة 

أمثلة-

Mode shapes
- The mode shapes for different
systems of two Degree of
freedom

- Examples

17

18
معادلة الكرانج

األنظمةالكرانج في حالة ةمعادل-
الطاقة ظةالمحفوالمحفوظة وغیر

بوجود القوة القسریة وعدم وجودھا
تطبیقھا لعدد من المرات وفقا لدرجة -

حریة الطالقة
أمثلة-

Lagrange equation
- Lagrange ,eq. for damped &
undamped system free and
forced Vib .

- Applying it for several times
- Examples

18

19
ماص االھتزازات غیر المخمد

الت الخاصة بماص اشتقاق المعاد-
المخمداالھتزازات غیر 

أمثلة-

Dynamic absorber (undamped)
- formulation of the eq. of
dynamic absorber without
damping

- Examples

19

20
ماص االھتزاز المخمد

اشتقاق المعادالت الخاصة بماص -
االھتزازات المخمد

أمثلة-

Damped vibration absorber
- formulation the eq. of dynamic
absorber with damping

- Examples

20

21
نظام متعدد درجة الحریة

اشتقاق معادالت الحركة لمنظومات -
یةمتعددة درجة الحر

معادالت والترددات للحلول إیجاد-
االھتزازیةواألطوارالطبیعیة 

Multiple degree of freedom system
- Formulating the eq, of
motion for multiple degree of
freedom systems

- Finding the natural freq and
their mode shapes

21

22

مصفوفات معامالت التأثیر والجساءة

واألطوارالترددات الطبیعیة إیجاد-
االھتزازیة لمنظومات متعددة درجة 

الحریة من خالل المصفوفات

Influence coefficient matrix and
stiffness matrix
- Finding the eigen values and
hence the natural frequencies
and the  eigen vector ( mode
shape ) for multiple degree of
freedom systems

22

23
عزم القصور الذاتي للجناح

المكافئاحتساب عزم القصور الذاتي-
للجناح

أمثلة-

Wing moment of inertia
- Calculating the wing equivalent
moment of inertia

- Examples

23

24

25

26

اھتزاز اللي
ولىاألدرجة من المنظومات-
ثانیةالدرجة من المنظومات-
متعددة حریة الطالقةمنظومات-

(استخدام طریقة ھولزر)
اھتزازات اللي ألعمدة متدرجة-
اھتزازات اللي لمنظومة تحوي مسننات-

Torsional vibration
- Single degree of freedom systems
- Two degree of freedom systems
- Multiple degree of freedom systems

(using holzer method)
- Torsional vibration for stepped shaft
- Torsional vibration for shaft with
Gears

24

25

26
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27

معادلة دنكرلي لمنظومة جناح طائرة

احتساب و تطبیق التردد الطبیعي األول -
لجناح طائرة مع وجود األحمال الخارجیة 

(كخزان الوقود و غیرھا)

Dunkerley's equation for aircraft
wing system
- Estimating and application of
1st natural frequency for a system of
external loads on aircraft wing

27

28
معادلة رایلي لمنظومة جناح طائرة

احتساب التردد الطبیعي األول لجناح -
طائرة على أساس كتل مركزة و أحمال 

موزعة و مشتركة

Rayliegh's equation for aircraft wing
- Application of Rayliegh's
equation to aircraft wing with
lump masses,  distributed and
combined loads

28

29

30

طریقة التكرار لحساب الترددات الطبیعیة لجناح و 
ذیل طائرة

حساب الترددات الطبیعیة لجناح و ذیل -
طائرة باستخدام مصفوفة القوى األحادیة

اب الترددات الطبیعیة ( العالیة) حس-
لجناح و ذیل طائرة باستخدام مصفوفة 

المرونة

Application of iterative technique
for aircraft wing and tail
- Estimating the natural frequencies
of aircraft wing and tail using the
iterative technique from the lowest
natural frequency and sweeping
matrix

- Estimating the highest mode and
natural frequencies using the
iterative technique and stiffness
matrix

29

30
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484رمز الموضوع: ھمك/
الطائراتتصامیمالموضوع: 
6الوحدات: 

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

Subject Number: ME\484
Subject: Designs of Aircraft
Units: 6
Weekly Hours: Theoretical: 3

Experimental: -
Tutorial : 1

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مدخل

تصمیم و تطویر الطائرات-
مراحل التصمیم-
قسم التصمیم االبتدائي-

Introduction
- Design and development of aircraft
- Design stages
- Preliminary design department

1

2
سالمة الطیران

التعریف-
BCARالبریطانیةمتطلبات سالمة الطیران -
FARقواعد الطیران االتحادیة-
سالمة التحطم الجویة-

Airworthiness
- Definition
- BCAR
- FAR
- Crash airworthiness

2

3

4

5

تصمیم الجذع
السمات الرئیسیة-
متطلبات تصمیم الجذع-
شكل الجذع-
المقصورة. أشكال مقاطع المقصورة-
مقطع المقصورةإیجاد أبعاد-
إیجاد طول المقصورة-
قمرة القیادة-
حساب األبعاد الرئیسیة للجذع-

الطریقة السریعة
الطریقة العامة

زن الجذعو-

Fuselage design
- Main characteristics
- Fuselage design requirements
- Shape of fuselage
- Cabin cross section layouts
- Cabin cross-section dimensions
- Cabin length
- Cockpit
- Fuselage main dimensions

Quick method
General method

- Fuselage weight

3

4

5

6

7

8

9

تصمیم الجناح
المتطلبات األساسیة-
موقع الجناح-
سمات الجناح الھندسیة-
حساب قیاس الجناح-
SMCإیجاد متوسط الوتر القیاسي -
MACإیجاد متوسط الوتر االیرودینامي -
عاد الجناححساب أبطرائق-

المطیار،المتطلبات و التعریفات-
ترمیز مقاطع األجنحة-
وسائل زیادة الرفع-
سمات الجناح االیرودینامیة-
الرفع بسبب قالبات الحافة الخلفیةمل ازیادة مع-

القالبات المنشطرة
القالبات المشقوقة المنفردة

قة المزدوجةالقالبات المشقو
وزن الجناح-

Wing design
- Basic requirements
- Wing location
- Wing geometric characteristics
- Evaluation of wing size
- Evaluation of SMC
- Evaluation of MAC
- Analytical method
- Graphical method
- Diagrammatical method
- Airfoils, requirements & definitions
- Airfoils coding
- High lift devices
- Wing aerodynamic characteristics
- Lift coefficient increment due to
T.E. flaps

Split flaps
Single slotted flaps
Double slotted flaps

- Wing weight

6

7

8

9
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10

11

تصمیم الذنب
واجبات أسطح الذیل-
منظومة قیادات أسطح الذیلأنواع-
شكل أسطح الذیل-
حسابات الذیل األفقي-
لعموديحسابات الذیل ا-
وزن مجموعة الذنب-

Empennage design
- Tail surfaces functions
- Types of surface control system
- Tail surface configuration
- Horizontal tail plane
- Vertical tail plane
- Empennage weight

10

11

12

13

14

تصمیم العربة السفلى
المتطلبات العامة-
تصنیف المدارج-
أنواع العربات السفلى-
لعربة السفلى لسعة التحمل تفصیل ا-

للمدرج
صنیف الحمل لعجلة منفردةرقم ت-
رقم تصنیف الحمل لعجلتین فأكثر-
نوع و حجم و ضغط اإلطارات-
د الصدمة ، حساب طول الساقمبب-

حساب معامل التحمیل األرضي-
حساب حاالت التحمیل األرضیة-
حساب حاالت تحمیل الھیكل-
وزن العربة السفلى-

Under-carriage design
- General requirements
- Runways classification
- Types of undercarriage
- Tailoring u.c. to bearing
capacity of A/F

- LCN For single wheel
- LCN For two or more wheels
- Type, size and inflation

pressure of tires
- Shock absorption. Leg length
- Ground load factor
- Ground load cases
- Structural load cases
- Weight of u.c

12

13

14

15

16

التحلیل االبتدائي للوزن
تجزئة الوزن-
مجموعة قیادات األسطح-
مجموعة حجرة المحرك-
مجموعة الدسر. وزن المحرك الجاف-
معدات و منظومات الطائرة-
األحمال التشغیلیة-

وزن الطاقم-
الحمل المفید-
وزن الوقود ( حسب مراحل الطیران) -
وزن الوقود (حسب نوع الطائرة)-

(الحساب باستخدام المخططات) 

Preliminary weight analysis
- Weight break down
- Surface controls group
- Engine section or nacelle group
- Propulsion group. Engine weight
(dry)

- Airframe services and equipments
- Operational loads
- Crew weight
- Payload
- Fuel weight (based on flight stages)
- Fuel weight  (based on aircraft type)
( calculation by using graphics)

15

16

17
اختیار المحرك

مراحل اإلقالع-
قصى)إیجاد دفع السكون (األ-
إیجاد الدفع األدنى المطلوب-

Choice of engines
- Take off stages
- Computing of static thrust
- Computing minimum required thrust

17

18

19

مركز الثقل
إیجاد مركز ثقل الطائرة-

مخطط التحمیل واالتزان-
ائرةموقع الجناح طبقا لمركز ثقل الط-

Center of gravity
- Evaluation of aircraft center of
gravity

- Loading and balancing diagram
- Wing location according to aircraft

center of gravity

18

19

20
المدى-مخطط الحمل

الوزن المحددةتتعریفا-
نفاثخطط لطائرة ذات محرك تربیني الم-
اصرفالمخطط لطائرة ذات محرك تربیني -

Payload-range diagram
- Limiting weight definitions
- For turbo-jet aircraft
- For turbo-prop aircraft

20
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21

22

العصفة-مظروف الطیران
معامل التحمیل-
عامل التحمیل عند السحب المستقر م-
فعلیاتحمیل عند االستدارة المائلة المعامل-
مظروف الطیران-
مظروف العصفة-
العصفة-مظروف الطیران-

Flight and gust envelope
- Load factor
- Load factor at steady pullout
- Load factor at correctly banked turn
- Flight envelope
- Gust envelope
- Flight - gust envelope

21

22

23

- أحمال الجناح و الذیل عند مظروف الطیران
العصفة

زم خطران القصور الذاتي  للطائرةع-
للطیران المستويحساب األحمال-

التعجیل الزاويعند

Wing and tail loads (for flight-gust
envelope)
- Aircraft pitching moment of inertia
- Load calculation at level flight with
angular acceleration

23

24

25

26

توزیع األحمال على طول الباع

توزیع الحمل الھوائي-
طریقة شرنك

توزیع الحمل الھوائي-
طریقة دیدریج

توزیع حمل القصور الذاتي لمجموعة الجناح-
یع حمل القصور الذاتي لمجموعة الجذعتوز-

Span wise air and inertia load
distribution
- Air load distribution
Schrenk method

- Air load distribution
Diederich method

- Wing group inertia load distribution
- Fuselage group inertia load
distribution

24

25

26

27

28

29

تخمین الكبح
طریقة مساحة الكبح-

الجناح
الذنب
الجذع

طریقة مساحة الكبح-
القمرة

العربة السفلى
حجرة المحرك
الجسم\تداخل الجناح

طریقة تجریبیة لمرحلة التجوال-
تث للجناح ذو القالب معامل الكبح المح-

الجزئي

Drag estimation
- Area drag method:

Wing
Empennage
Fuselage

- Area drag method:
Cockpit
Undercarriage
Nacelle
Wing/fuselage interference

- Empirical method for cruising stage
- Induced drag coefficient of wing
with part-span flap

27

28

29

30
تصمیم ھیكلي

تصمیم ھیكلي لجزء رئیسي من الطائرة-
Structural design
- Aircraft main part structural
design

30
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Subject Number: ME\ 574
Subject : Vehicle Dynamics
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial: 1

574ھمك /رمز الموضوع:
دینامیك مركباتالموضوع:
5الوحدات:

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

Week Contents المحتویات األسبوع

1

Natural frequency
vertical vibration of vehicle

- Calculate undamped natural
frequency of vehicle
- Vertical vibration of vehicle

االھتزاز الطبیعي
االھتزاز العمودي للسیارة

حساب االھتزاز الطبیعي غیر المخمد للمركبة-
حساب االھتزاز العمودي غیر المخمد للمركبة-

1

2

Vertical vibration of vehicle & human
comfort
- Source of vibration
- Essential data vibration
- Free and forced vibration

االھتزاز العمودي في السیارة وراحة الراكب

مصادر نشؤ اإلھتزاز-
المعطیات الرئیسیة في االھتزاز-
االھتزاز الحر والقسري-

2

3

Two degrees of freedom model for the
vehicle
- Construct the essential equations of
vertical motion
- Describe of bounce & pitch motion

نموذج لسیارة بدرجتین من حریة الحركة

انشاء المعادالت االساسیة للحركة العمودیة-
انشاء المعادالت االساسیة لحركة المحور -

العرضي

3

4

Harmonic behavior for irregularities of
road

- Describe the required equations
- Statistical properties of
irregularities of roads

السلوك التوافقي لعدم استوائیة الطریق

المعادالت االساسیة في ھذا الموضوع -
الخصائص االحصائیة لعدم االستوائیة-

4

5

Undamped force vibration of vertical
motion
- Calculate the forced vibration

االھتزاز القسري غیر المخمد في االتجاة العمودي

حساب االھتزاز القسري- 5

6
Damped natural frequency

- Damping by velocity
- Damping by friction
- The essential equations

االھتزاز الطبیعي المخمد
التخمید بالسرعة-
حتكاكالتخمید باال-
المعادالت الریاضیة االساسیة-

6

7
Damped forced vibration

- Damped force vibration by velocity
- Damping by friction
- Essential equations

االھتزاز القسري المخمد
االھتزاز القسري المخمد بالسرعة-
التخمید باالحتكاك-
ساسیةالمعادالت اال-

7

8
Two masses model

- Essential equations describe this
model at vertical vibration

نموذج ثنائي الكتلة
المعادالت الریاضیة االساسیة لھذا النموذج اثناء -

االھتزاز العمودي
8

9
Forced vibration for two masses system

- The variables effect on forced
vibration of two masses system

االھتزاز القسري لمنظومة ذات كتلتین
المتغیرات التي تؤثر باالھتزاز القسري -

لمنظومة ذات كتلتین
9

10
Forces effect on the suspension system

- Forces effect on the suspension
equipments

تعلیقالقوى المؤثرة في اجھزة ال
القوى المؤثرة في اجھزة التعلیق- 10
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11
Factors effect on vibration calculations

- Mass effect
- Moment of inertia effect
- Spring hardness & kinds
- Tires effect

العوامل المؤثرة في حساب االھتزازات
تأثیر الكتلة-
لذاتيتأثیر عزم القصور ا-
تأثیر صالبة النوابض ونوعیتھا-
تأثیر االطارات-

11

12
Problems

- Problems in vertical vibration
مسائل مختلفة

مسائل مختلفة في االھتزاز العمودي- 12

13
Turning of vehicle

- Introduction in turning of vehicle
استدارة السیارة

استدارة السیارةمقدمة في- 13

14
Theory of steering

- Ackermann equation
- The required mechanism of turning

نظریة استدارة السیارة
(Ackermann)معادلة -
آلیة تحقیق زوایا داخلیة وخارجیة مختلفة-

14

15
Overturning of vehicle during turning

- Overturning equation on level &
inclined banked road

انقالب السیارة اثناء االستدارة
معادلة سرعة االنقالب في المنعطفات المستویة -

والمائلة
15

16
Skidding of vehicle during turning

- Skidding equation on level &
inclined banked road

انزالق السیارة اثناء االستدارة
معادلة سرعة االنزالق للسیارة في المنعطفات -

المستویة والمائلة
16

17
Problems

- Problems on overturning
مسائل

مسائل في انقالب السیارة - 17

18
Problems

- Problems on skidding of vehicle
مسائل

ق السیارةمسائل في انزال- 18

19
Introduction in lateral dynamics

- Lateral dynamics in y axis
- Motion around z- axis

مقدمة في الدینامیكا العرضیة للسیارة
Yحركة السیارة الجانبیة باتجاه المحور -
Zالدوران حول المحور -

19

20

Lateral forces &factors effect on sliding
angles, weight of vehicle
- Lateral forces
- Factors effect on sliding angles
- Vertical load and weight

القوى الجانبیة لالطارات
زاویة االنزالق والحمل

القوى الجانبیة-
العوامل التي تؤثر في زاویة االنزالق-
یارةالحمل العمودي ووزن الس-

20

21

Lateral acceleration and moment of
inertia about z- axis
- Relation between lateral load and &
turning velocity

Zالتعجیل الجانبي وعزم القصور الذاتي حول 

وسرعة زوایا Yالعالقة بین التحمیل الجانبي -
CGالدوران واالنزالق في 

21

22
Natural frequency & damping ratio

- Study of undamped frequency
- Natural frequency
- Damping ratio
- Damped natural frequency
- Stability

التردد الطبیعي ومعامل التخمید
التردد الطبیعي غیر المخمد-
معامل التخمید-
التردد الطبیعي المخمد-
حالة عدیمة التذبذبال-
بحث االستقراریة-

22
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23

Determination of stability lateral
dynamics
- Determination of stability by damping
ratio
- Hyrvuits
- Stability in general

االستقراریة في الدینامیكا العرضیةتحدید 

التخمیدتحدید االستقراریة بواسطة معامل-
طریقة (ھوفیتس)-
االستقراریة بصورة عامة-

23

24 - Stability during braking & acceleration
of lateral dynamics

االستقراریة في حالة الكبح والتعجیل- 24

25 - Stability due turning
- Stability due braking
- Stability due acceleration
- Stability under lateral wind

االستقراریة في حالة االستدارة في منعطف-
االستقراریة في حالة الكبح -
االستقراریة في حالة التعجیل-
االستقراریة تحت تأثیر الریاح-

25

26

Oscillation behavior of vehicle during
turning
- Essential equation which describe the
oscillation behavior of vehicle during
turning

السلوك الترددي للسیارة اثناء االستدارة في 
منعطف

المعادلة االساسیة التي تصف السلوك الترددي -
للسیارة اثناء استدارتھا

26

27

Free & forced vibration of lateral
dynamics of vehicle
- Free vibration of vehicle due to
lateral forces
- Forced vibration of vehicle due to
lateral forces

االھتزازات الحرة والقسریة في الدینامیكا العرضیة

االھتزاز الحر للسیارة اثناء تعرضھا الى قوى -
جانبیة 

االھتزاز القسري للسیارة اثناء تعرضھا الى -
یةقوى جانب

27

28
Steady state handling characteristic

- Equation of steering wheel
- Three behaviors of vehicle (neutral,
understeer & oversteer

خصائص السیر اثناء الحالة المستقرة
معادلة دوران المقود-
السلوكیات الثالثة للسیارة ( المحایدة، المستقرة -
غیر المستقرة)و

28

29
Steady state response to steering input

- Yaw velocity
- Lateral acceleration
- Curvature
- Response of each one

استجابة المركبة لمعطیات زاویة المقود
سرعة االنعراجیة-
لتعجیل الجانبيا-
التحدب-
لمعطیاتاستجابة كل من ھذة ا-

29

30
Steering of handling characteristics

- Three kinds of tests
فحص خصائص السیر للمركبات اثناء االستدارة

ثالث انواع من الفحص- 30
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234رمز الموضوع: ھمك/
سیطرة طوعیةالموضوع: 
5الوحدات: 

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

Subject Number: ME\234
Subject: Automatic Control
Units: 5
Weekly Hours: Theoretical: 2

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
مقدمة وتعاریف

تعاریف أولیة عن مفھوم السیطرة-
Introduction and definitions
- Basic definitions about the
concepts of control

1

2

ة المیكانیكیة ودالة التحویلالمنظوم

تعریف دالة التحویل-
اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -

الثالث للمنظومة المیكانیكیة

Mechanical system and Transfer
Function
- Definition of transfer function
- Deriving the transfer function
for three basic parts of
mechanical system

2

3

ربط التوالي والتوازي في المنظومات المیكانیكیة

دالة التحویل للمنظومة المیكانیكیة عند -
ربط عناصرھا على التوالي والتوازي

أمثلة-

Series and parallel connections in
mechanical systems
- Transfer function for
mechanical system while
connected it at series and parallel

- Examples

3

4
منظومة االلتواء

اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -
الثالث للمنظومة االلتوائیة

Torsional system
- Deriving the transfer function
for three basic parts of torsional
System

4

5

المنظومة الكھربائیة وربط التوالي والتوازي

اشتقاق دالة التحویل لألجزاء الرئیسیة -
الثالث للمنظومة الكھربائیة عند ربطھا 

على التوالي والتوازي

Electrical system, series and parallel
connections
- Deriving the transfer function
for three basic parts of
electrical system connected in
parallel and series

5

6
المنظومة الحراریة ومنظومة الموائع

اشتقاق دالة التحویل لمنظومتي الحرارة  -
والموائع 

أمثلة-

Thermal and fluid systems
- Deriving the transfer function
for thermal and fluid systems

- Examples

6

7
المنظومة الھیدرولیكیة

المفھوم األساسي لتشغیل المنظومة -
الھیدرولیكیة 

اشتقاق دالة التحویل للمنظومة-

Hydraulic system
- The basic concept of working
the hydraulic system

- Deriving the transfer function
of the system

7

8
منظومة المؤازر الھیدرولیكي

نظام العتالت واشتقاق دالة التحویل -
للحاالت الثالث للتثبیت 

طریقة ربطھا مع المنظومة الھیدرولیكیة-

Hydraulic servomotor system
- Leverage system and deriving
the transfer function for three
cases of fixing

- Method of connection with
hydraulic system

8
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9
المنظومة الھوائیة

المفھوم األساسي لتشغیل المنظومة الھوائیة -
اشتقاق دالة التحویل للمنظومة-

Pneumatic system
- The basic concept of working
the pneumatic system

- Deriving the transfer function
of the system

9

10
المخطط الكتلي

مبادئ المخطط الكتلي -
القواعد التسع األساسیة الختزال المخطط -

الكتلي

Block diagram
- The principles of block
diagram

- The basic nine rules for
reduction the block diagram

10

11
اختزال المخطط الكتلي

طریقة اختزال المخططات ذات اإلدخال -
واإلخراج المتعدد

Block diagram reduction
- Method of reduction of block
diagrams of multi-input and
output

11

12

أنواع السیطرة وتحویالت البالس

طرق السیطرة الرئیسیة  الدوال الرئیسیة -
لتحویالت البالس

Types of control and Laplace
transformations
- Types of control methods and
basic functions of Laplace
transformation

12

13
إشارات االختبار

األنواع المختلفة إلشارات االختبار-
Test signals
- The different types of test
signals

13

14
استجابة المنظومة من الدرجة األولى

طریقة حساب االستجابة للمنظومة من -
الدرجة األولى 

أمثلة-

Response of first order system
- Method of computing the
response of first order system

- Examples

14

15
استجابة المنظومة من الدرجة الثانیة

طریقة حساب االستجابة للمنظومة من -
الدرجة الثانیة

أمثلة-

Response of second order system
- Method of computing the
response of second order system

- Examples

15

16
مواصفات االستجابة

خصائص االستجابة ولتحدد استقراریة -
المنظومة

Response specifications
- The specification of response
which determine the stability of
system

16

17
ةخطأ الحالة المستقر

حساب خطا الحالة المستقرة باستخدام  -
طریقة تایلر والطریقة االعتیادیة  

والمقارنة بینھما

Steady state error
- Computing the steady state
error by using Toyler method and
normal method and compare
between them

17

18
ستجابةتحسین اال

طرق تحسین االستجابة-
أمثلة-

Response improvement
- The methods of response
improvement

- Examples

18

19
اتزان المنظومة

مفھوم استقراریة المنظومة وتأثیره في -
عملیة السیطرة

System stability
- The concept of system stability
and its effect on control process

19

20
معیار راوث

معیار راوث لحساب استقراریة المنظومة-
Routh criterion
- The Routh criterion for
computing the stability of system

20
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21
تطبیقات معیار راوث

بعض التطبیقات حول معیار راوث-
أمثلة-

Applications of Routh criterion
- Some applications about Routh
criterion

- Examples

21

22
طریقة المحل الھندسي للجذر

طریقة المحل الھندسي للجذر لتحدید -
استقراریة المنظومة

Root-locus method
- The root-locus method for
computing system stability

22

23
قواعد طریقة المحل الھندسي للجذر

القواعد األساسیة لطریقة المحل الھندسي -
للجذر

أمثلة-

Rules of Root-locus method
- Basic rules of root-locus

method
- Examples

23

24
مخططات الرسم المحوري

ب مخططات الرسم المحوري لحسا-
استقراریة المنظومة

Polar-plot diagrams
- The polar plot for computing
system stability

24

25
أساسیات مخططات الرسم المحوري

طریقة مخطط الرسم المحوري لتحدید الكسب-
أمثلة-

Principles of polar-plot diagrams
- The method of polar plot
diagram for computing the gain

- Examples

25

26
المقیاس اللوغارتیمي ومخططات التخمین

المبادئ األساسیة للمقیاس اللوغارتیمي -
ومخططات التخمین

Logarithmic Scales and Bode Plots
- Basic principles of logarithmic
scale and Bode plots

26

27

بناء مخططات التخمین ألنظمة األزمنة المستمرة

طریقة بناء مخططات التخمین-
أمثلة-

Construction of Bode Plots for
Continuous-Time Systems
- The method of construction of

Bode plots
- Examples

27

28

لةتحلیل أنظمة السیطرة بطریقة فضاء الحا

المبادئ والفرضیات األساسیة لطریقة -
فضاء الحالة

Analysis of control system in state
space
- Principles and basic
assumptions for state space
method

28

29

تمثیل طریقة فضاء الحالة لدالة التحویل للنظام

تمثیل فضاء الحالة-
ثلةأم-

State space representation of transfer
function of system
- The state space representation
- Examples

29

30

حل معادالت الحالة للوقت الثابت

طریقة الحل لمعادالت حالة الوقت الثابت-

Solving the time invariant state
equations
- The solution method of time
invariant state equations

30
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Subject Number: ME/134
Subject: Measurements
Units:2
Weekly Hours : Theoretical :1

Experimental:-
Tutorial:1

134ھمك / رمز الموضوع:
قیاسات         الموضوع: 

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

Week Contents المحتویات االسبوع

1

Introduction  to measurement
Theory

- generalized measuring system
- calibration
-Definition and classification of
variables

مدخل الى نظریة القیاس

منظومة القیاس العامة-
المعایرة-
تعریف وتصنیف المتغیرات-

1

2
Sensors and Transducers

- Basic definitions
- Types of transducers
- Main electrical principles used in
transducers
- Basic Wheatstone bridge

المتحسسات ومحوالت الطاقة
تعاریف أساسیة-
انواع محوالت الطاقة-
المبادىء الكھربائیة األساسیة المستخدمة في -

محوالت الطاقة
قنطرة ونستن األساسیة-

2

3

Performance characteristics of
Measuring instruments

- Types of inputs
- static performance characteristics

خصائص اداء اجھزة القیاس

أنواع المدخالت-
خصائص األداء المستقر-

3

4

Dimensional measurements
( linear  measurement )

- The material standards of length
- linear measurement instruments

قیاس االبعاد ( القیاس الخطي )

ساسیةمعاییر الطول اال-
اجھزة القیاس الخطي-

4

5 - Tools and methods used in angular
measurements

االدوات والطرق المتبعة في القیاس الزاوي- 5

6
Limits and Fits

- systems of limits and fits
الحدود والتوافقات

انظمة الحدود والتوافقات- 6

7
Limit gauges

- Types of limit gauges
- Taylor’s theory of gauging

المقاییس الحدیة
انواع المقاییس الحدیة-
نظریة تایلر للقیاس-

7

8
Measurement of surface finish

- comparative methods
- Direct measurement methods

قیاس انھاء السطح
طرق المقارنة-
طرق القیاس المباشرة-

8

9
Force and Torque measurements

- Force measurement
- Torque measurement

قیاس القوة والعزم
قیاس القوة-
قیاس العزم-

9
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10
Strain measurement
- Electrical – Resistance strain gauges

قیاس االنفعال
مقاییس االنفعال العاملة بمبدء المقاومة -

ائیةالكھرب
10

11

12

Vibration measurement
- Accelerometers
- Piezoelectric materials
- Mounting accelerometers
- Directional sensitivity

قیاس االھتزازات
مقیاس التعجیل-
المواد الكھروضغطیة-

تثبیت مقاییس التعجیل-
التحسس أالتجاھي-

11

12

13

14

Sound and Noise measurements
- Sound pressure level
- Sound power
- Sound power level
- Noise measurement instruments
- Sound level meter

قیاس الصوت والضوضاء
مستوى ضغط الصوت-
قدرة الصوت-
مستوى قدرة الصوت-
أجھزة قیاس الضوضاء-
مقیاس مستوى الصوت-

13

14

15
Application

- Practical applications
تطبیقات

تطبیقات عملیة- 15

16

17

Measurement of pressure
- pressure standards
- mechanical pressure transducers
- Active electrical pressure transducer
- passive electrical pressure transducer

طقیاس الضغ
معاییر الضغط األساسیة-
سسات الضغط المیكانیكیةمتح-
متحسسات الضغط الكھربائیة الفعالة-
ةمتحسسات الضغط الكھربائیة الغیر فعال-

16

17

18

19
20
21

Measurement of Temperature
- Expansion thermometers
- Change of state thermometers
- Resistance thermometers
- Thermocouples
- Calibration of temperature

قیاس درجة الحرارة
محاریر التمدد-
محاریر تغیر الحالة-
المقاومةرمحار ی-
المزدوجات الحراریة-
معایرة متحسسات الحرارة-

18

19
20
21

22
Measurement of flow velocity

- Simple pitot tube
- Pitot – static tube
- Factors affecting the accuracy of total
pressure reading

قیاس سرعة الجریان
انبوب بیتو البسیط-
انبوب بیتو . ستاتي-
العوامل المؤثرة على دقة قراءة الضغط الكلي-

22

23
24

Measurement of Flowrale
- Obstruction meters
- Rotameter
- Positive displacement flow moters
- special methods for flow rate
measurements

قیاس معدل التدفق
مقیاس االعاقة-
روتامیتر-
مقاییس االزاحة الموجبة-
لقیاس معدل التدفقطرق قیاس خاصة-

23
24
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25
26

Physical properties measurements
- Thermal - conductivity measurement
- Viscosity measurement
- Humidity measurement

قیاس الخواص الفیزیاویة
ة الحراریةیقیاس الموصل-
قیاس اللزوجة-
قیاس الرطوبة-

25
26

27

Air – pollution sampling and
measurements

- Air  pollution standards
- Sampling techniques

قیاس تلوث الھواء

معاییر تلوث الھواء-
تقنیة العینات-

27

28

29

Analysis of experimental data
- Accuracy
- Sources of errors
- Representation of data
- Data  evaluation

تحلیل القراءات المختبریة
الدقة-
مصادر االخطاء-
مثیل القراءاتت-
تحلیل القراءات-

28

29

30
Application

- Practical application
تطبیقات

تطبیقات عملیة- 30
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رمز الموضوع
No.

الموضوع
Subjects

الساعات الدراسیة
Studying Hoursعدد الوحدات

Units
المالحظات
notice نظري

Theoretical
عملي

Experimental
مناقشة

Tutorial

قیاساتھمك/ 134
Measurements1-12

سیطرة طوعیة ھمك/ 234
Automatic Control21-5

وقود واحتراقھمك/ 374
Fuels and Combustion2115

سیارةتصمیم ھمك/ 474
Automotive Design2115

دینامیك مركباتھمك/ 574
Vehicles Dynamics2115

IIتكنولوجیا سیارة ھمك/ 674
Automotive Technology II1113

ھمك/ 774
تصمیم أجزاء محرك احتراق داخلي

Internal Combustion  Engine Parts
Design

2115

مشروع التخرجھمك/ 844
Project124

بالحاسبةةالھندسة المعززھمك/ 924
Computer Added Engineering113

149637المجموع
Total Units=37عدد الوحداتTotal Hours=29عدد الساعاتTotal Subjects=9عدد المواد
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Subject Number: ME\ 374
Subject : Fuels and Combustion
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

374ھمك /رمز الموضوع:
وقود واحتراقالموضوع:
5الوحدات:

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

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Introduction of fuel

- Fuel formation
- Fuel construction
- Fuel sources
- Types of fuel

مقدمة الوقود
لوقودنشأة ا-
طریقة تكونة-
مصادر الوقود-
أنواع الوقود-

1

2
Basic and general requirements of fuel

- Vehicle fuels requirements
متطلبات االساسیة والعامة للوقودال

المتطلبات والشروط الواجب توفرھا في الوقود -
لیصلح لإلستخدام في محركات المركبات

2

3
Molecular structure of hydrocarbon fuel

- Fuel composition
- Hydrocarbons kinds

ب الجزیئي للوقود الھیدروكاربونيالتركی
أنواع الھیدروكاربونات الداخلة في تكوین -

الوقود
خصائصھا -

3

4
Internal combustion engine fuel

- Gasoline specifications
- Diesel specification

حتراق الداخليوقود محركات اال
وقود محركات البنزین وخصائصة-
وقود محركات الدیزل وخصائصة -

4

5

Improvement quality of spark ignition
engines fuel
- Improving gasoline specifications
- Increasing octane number

د محركات االشتعال بالشررعیة وقوتحسین نو

طرق تحسین وقود البنزین.-
زیادة عدد االوكتان.-

5

6
Knock in spark ignition engines

- Knock definition
- Knock Reasons
- Measurements methods
- Octane Number

الطرق في محركات االشتعال بالشرر
تعریف الطرق-
باب حدوثة اس-
طرق  قیاسة-
الرقم االوكتاني-

6

7
Knock in  compression ignition engines

- Knock Reasons
- Measurements methods
- Cetane number

رق في محركات االشتعال باالنضغاطالط
تعریف الطرق-
طرق قیاسة-
الرقم السیتاني-

7

8
Lignified petroleum gas as fuel

- LPG specifications
- Methods of using in ICE

الغاز النفطي المسال كوقود
خصائص الغاز النفطي المسال-
آلیة استخدام الغاز النفطي المسال في محركات -

االحتراق الداخلي

8

9
Alternative to petroleum fuel

- Non hydrocarbonic fuels sources
like alcohols and hydrogen

بدائل الوقود النفطي 
مصادر الوقود غیر النفطي كالكحوالت -

والھیدروجین
9

10
Introduction to combustion

- Introduction to combustion
- Related equations

مقدمة االحتراق
مقدمة عامة عن عملیة االحتراق-
رتبطة بعملیة االحتراق الحسابات الم-

10
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11
Chemical equations of combustion

- Air / fuel balance equations
معادالت االحتراق الكیمیائیة

معادالت تفاعل الوقود مع الھواء وتوازنھا- 11

12
Quality of combustion

- Complete combustion
- Incomplete combustion

االحتراقنوعیة
االحتراق التام-
االحتراق غیر التام -

12

13
Air-fuel ratio

- Stoichiometric equivalence ratio
- Rich mixture
- Lean mixture

دالوقو–نسبة الھواء 
النسبة الكیمیائیة الصحیحة-
الخلیط الغني-
الخلیط الضعیف-

13

14
Combustion products analysis

- Volumetric and mass analysis for
combustion products

تحلیل نواتج االحتراق
تحلیل حجمي وكتلي لنواتج االحتراق الجافة -

والرطبة
14

15
Dissociation

- Dissociation due to temperature rise
- Equations related to dissociation

التحلل
التفكك الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة-
المعادالت الخاصة بھ-

15

16
Equilibrium constant

- Equilibrium constant for reactions
- Dissociation compounds

ثابت االتزان
ثابت التوازن لتفاعل المواد-
النواتج المتفككة-

16

17

First law of thermodynamic applied to
combustion  presses

- Enthalpy during combustion
process
- Heat energy during combustion
process
- Work changes during combustion
process

میك الحرارة على تطبیق القانون االول لدینا
عملیات االحتراق

ملیة االحتراقتغییرات الطاقة الحراریة أثناء ع-
تغییرات الشغل أثناء عملیة االحتراق-
تغییرات األنثالبي أثناء عملیة االحتراق-

17

18

Internal energy and enthalpy of
combustion
- Combustion internal energy in
closed system
- Combustion enthalpy in closed
system
- The relation with enthalpy

ة الداخلیة واالنثالبیة لالحتراقالطاق

الطاقة الداخلیة لإلحتراق في نظام مغلق -
األنثالبي لإلحتراق في نظام مغلق-
العالقة بینھما -

18

19
Enthalpy of  formation

- enthalpy of formation calculations
انثالبیة التكوین

اب انثالبي التكوین طریقة حس- 19

20
Calorific value of fuel

- Heating value types
- Its relations to combustion
efficiency

القیمة الحراریة للوقود
أنواع القیمة الحراریة-
عالقتھا بكفاءة االحتراق-

20

21
Efficiency of combustion

- Combustion efficiency calculations
for combustion systems

كفاءة االحتراق
حساب كفاءة االحتراق لمنظومات االحتراق - 21

22
Introduction to flame

- General introduction on flame and
flame layers

مقدمة عن اللھب
مقدمة عامة عن اللھب وطبقاتة - 22
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23
Flame classification

- Flame classification
ھبتصنیف الل

تصنیف اللھب وفق االسس المعتمدة - 23

24
Flame speed

- Flame speed definition
- Flame speed calculations

سرعة اللھب
تعریف سرعة اللھب-
طرق حساب سرعة اللھب-

24

25
Introduction to pollution

- Introduction to pollution
- Pollution sources

مقدمة عن التلوث
مقدمة عامة عن التلوث-
مصادر التلوث-

25

26

Pollutants of internal combustion
engines
- Polluants formation in internal
combustion engines

ملوثات محركات االحتراق الداخلي

وثات محركات االحتراق الداخليكیفیة تكون مل- 26

27 - Types of pollutants in internal
combustion engines

أنواع ملوثات محركات االحتراق الداخلي- 27

28

Control of pollutants of internal
combustion engines:
- Control of pollutants formation in
internal combustion engines

مكونات محركات االحتراق الداخليالسیطرة على

السیطرة على ملوثات محركات االحتراق -
الداخلي

28

29
Smoke formation and control

- Soot definition
- Soot formation

السناج وتكوینة والسیطرة علیة
تعریف السناج-
تكون السناج-

29

30 - Soot control طرق السیطرة على السناج- 30
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924رمز الموضوع: ھمك/
الھندسة المعززة بالحاسبةالموضوع: 
3الوحدات: 

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

Subject Number: ME\924
Subject: Computer Added Engineering
Units: 3
Weekly Hours: Theoretical: 1

Experimental: 1
Tutorial : -

ContentsWeekالمحتویاتاألسبوع

1
CAEمدخل إلى 

CAEخواص وأھمیة-
Introduction to CAE
- Characteristics of CAE and its
importance

1

2
جةمدخل إلى النمذ

التعامل مع األجسام الحقیقیة-
CAEمعاملتھا كنماذج في -

Introduction to Modeling
- Dealing with real physical objects
- Treating them as CAE models

2

3

4

نمذجة المسائل ثالثیة األبعاد
لة على أجسام صلدة لمسائل بعض األمث-

حقیقیة
ألحمال والشروط المحیطیةا-
استغالل التناظر لتبسیط نمذجة المسائل-

Modeling of 3-Dimensional Problems
- Some examples of solid objects
of real problems

- Loads & boundary conditions
- Utilization of symmetry to simplify
problems modeling

3

4

5

6

7

االختزال إلى مسائل مستویة
أھمیة وشروط االختزال إلى مسائل -

مستویة
االختزال إلى مسائل متناظرة حول -

المحور
نمذجة مسائل اإلجھاد المستوي، االنفعال -

وجریان الموائعالمستوي،

Reduction to Plane Problems
- Importance & conditions of
reduction to plane problems

- Reduction to axi- symmetrical
models

- Modeling 2-D plane stress,
plane strain, and fluid flow

5

6

7

8
مسائل القضبان و العتبات

تحلیل مسائل القضبان والعتبات-
Bar, Beam, Problems
- Analysis of bar, beam problems8

9
مسائل الصفائح

روط االختزال إلى نماذج الصفائحش-
األحمال ،التناظر-

Plate Problems
- Condition of reduction to plate model
- Load, Symmetry

9

10
الشبكات. ثنائیات األبعاد

أنواع الشبكات-
طرق إنشاء الشبكات-

Meshing;  2-D
- Types of mesh
- Methods of meshing

10

11
الشبكات. ثالثیات األبعاد

أنواع الشبكات-
طرق إنشاء الشبكات-

Meshing 3-D
- Types of mesh
- Methods of meshing

11

12
إنشاء شبكات القضبان والعتبات والصفائح

أنواع الشبكات-
إنشاء الشبكاتطرق -

Meshing Bar, Beam, and Plate
- Types of mesh
- Methods of meshing

12

13
اإلنشائیة-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال اإلنشائیة-
Load – Structural
- Types & implementation of
structural loads

13

14
الحراریة-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال الحراریة-
Load – Thermal
-Types & implementation of
thermal loads

14

15
الموائع-األحمال

أنواع وتنفیذ األحمال لجریان الموائع-
Load – Fluid
- Types & implementation of
fluid- flow loads

15
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16
اإلنشائیة-الحل

ائل إنشائیة ساكنةمس-
Solution- Structural
- Static structural problems16

17
حركیة-الحل

مسائل إنشائیة حركیة-
Solution – Dynamic
- Dynamic structural problems17

18
حراري-الحل

الحرارةلمسائل انتقا-
Solution – Thermal
- Heat transfer problems18

19
موائع-الحل

مسائل جریان الموائع-
Solution- Fluid
- Fluid flow problems19

20

21

النتائج
أنواع النتائج-
المخططات الملونة والبیانات المكتوبة-
النتائج في المقاطع الداخلیة-
نتائج حیویة-

Results
- Types of results
- Visual contours & data results
- Results at internal sections
- Animation

20

21

22
إنشاء التقریر

إنشاء التقریر للمسائل المحللة اعتمادا -
على نوع البرنامج

Report Generation
- Software- dependent generation of
eng. Reports of analyzed problems

22

23
24
25
26

تطبیقات
تحلیل اإلجھاد ثالثیة األبعادمسائل في-
حرارة في حالة االستقرارلانتقامسائل في-
طباقيجریان موائعمسائل في-
تحلیل أطوارمسائل في-

Applications
- Static 3D stress analysis problem
- Steady- state heat transfer problem
- Laminar flow problem
- Modal analysis problem

23
24
25
26

27
استیراد الشكل الھندسي

القیاسیةيأنواع الشكل الھندس-
CADاستیرادھا من أنظمة -

Importing Geometry
- Types & standards of solid geometry
- Importing from CAD systems

27

28
مسائل التماس

مدخل إلى مسائل التماس-
تنفیذھا اعتمادا على نوع البرنامج-

Contact Problems
- Introduction to contact problems
- Software- specific implementation

28

29
التشوه اللدن

التصرف غیر الخطي للمواد مع الحل-
Plastic Deformation
- Non-linear material behavior and
solution

29

30
مسائل تغیر الطور

تحلیل وتنفیذ مسائل تغیر الطور-
Phase- change problems
- Analysis & implementation of
phase- change problems

30
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Subject Number: ME\ 774
Subject : Internal Combustion Engine
Parts Design
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

774ھمك /رمز الموضوع:
یم أجزاء محرك احتراق داخليتصمالموضوع:

5الوحدات:
2نظري :الساعات األسبوعیة :

1عملي :
1مناقشة :

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Introduction

- Historical development design of
the I.C. engines

- References

دمةمق
التطور التاریخي لتصمیم محركات االحتراق -

الداخلي. 
الكتب المساعدة-

1

2

Dynamic Forces activity on I.C. Engines

- Various types of forces:
- Gas pressure in the cylinder
- Inertia and centrifugal forces
- Frictional forces

امیكیة المؤثرة في محركات األحتراق لقوى الدینا
الداخلي

انواع مختلفة للقوى-
ضغط الغاز داخل االسطوانة-
قوى القصور والطاردة عن المركز-
قوى االحتكاك-

2

3 - Tensional moment reaction and
weight
- Vibrations of the crank shaft
- Thermal loads

االلتواء والوزنمقاومة عزم -
اھتزاز عمود المرفق-

االحمال الحراریة-

3

4
Cylinder Liner
-Types
- Design:
- Liner materials
- Total liner stress

بطانة االسطوانة
انواعھا-
التصمیم-

معادن البطانة
االجھاد الكلي للبطانة

4

5
Cylinder Liner
- Materials
- Construction:
- Wall thickness of cylinder liner
- Examples

بطانة االسطوانة
المعادن-
التركیب-

سمك بطانة االسطوانة
امثلة

5

6
Cylinder Block Design:
- Camshaft location and support
- The cylinder block
- In-line cylinders
- Horizontal opposed cylinders
- V-banked cylinder
- Coolant jacket

تصمیم كتلة االسطوانة
موقع عمود الكامة والتثبیت-
كتلة االسطوانة-
اسطوانات على شكل خط مستقیم-
Vاسطوانات متضادة على شكل  -
غالف التبرید-

6

7
Cylinder-block materials

- Cylinder-block materials
المستخدمة في كتلة االسطوانةالمعادن

المستخدمة في كتلة االسطوانةالمعادن- 7
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8
Cylinder Head Design
- The cylinder head
- Cylinder head valve and port
layouts
- Thermostat housing

تصمیم راس كتلة االسطوانة
راس كتلة االسطوانة-
راس كتلة النسق للفتحات و الصمامات في-

االسطوانة  

8

9 - Thermostat location
- Cylinder head materials

مكان منظم الحرارة.-
معادن راس كتلة االسطوانة.  -

9

10 - Design of Cylinder head
- Examples

تصمیم راس كتلة االسطوانة.-
امثلة  -

10

11
Hold-down Studs Calculations:
- Design procedure
- Examples

حسابات لوالب التثبیت
خطوات التصمیم-
أمثلة-

11

12
The piston
- Types
- Design
- Materials
- Rings

Design considerations for a piston
Material for pistons

المكبس
االنواع-
التصمیم-
المعادن-
الحلقات-

وظیفة المكبس
رات التصمیمیة للمكبسااالعتب

المعادن

12

13 - Piston head or crown
- Piston rings

راس المكبس-
حلقات المكبس-

13

14 - Piston Skirt
- Piston pin
- Examples

حاشیة المكبس-
مسمار رسغ المكبس-
امثلة-

14

15 1st Course Exam األولامتحان الفصل 15

16
Connecting Rod
- Analysis
- Design
- Materials:

Function
Materials

ذراع التوصیل
التحلیل-
التصمیم-
المعادن-

الوظیفة
المعادن

16

17 - Shape of connecting rod
- Length

شكل ذراع التوصیل-
الطول-

17

18 - Stresses in the connecting rod
- Design procedure
- Examples

االجھادات في ذراع التوصیل-
خطوات التصمیم-
امثلة-

18

19
Valve Calculations:
- The function of the valves and their
arrangements
- Materials

حسابات الصمام
وظیفة الصمامات وترتیباتھا-
دنالمعا-

19

20 - Design of a valve
- Examples

التصمیم-
امثلة-

20
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21
Crankshaft
- Design
- Materials:

Function
Material and Manufacture of

crankshafts

عمود المرفق
التصمیم-
المعادن-

الوظیفة
المعادن وطریقة التصنیع لعمود المرفق

21

22 - Bearing pressures and stresses in
crankshaft

ضغوط التحمیل واالجھادات في عمود المرفق- 22

23 - Design procedure for crankshaft خطوات التصمیم لعمود المرفق- 23

24 - Examples on materials used in
crankshaft
- Examples on crankshaft
manufacturing methods

على المعادن المستخدمة في عمود المرفقامثلة-
امثلة على طرق تصنیع عمود المرفق-

24

25 - Examples on bearings pressures
- Examples on stresses in crankshaft

امثلة على ضغوط التحمیل -
امثلة على االجھادات في عمود المرفق-

25

26 - Examples on design procedure for
crankshaft

امثلة على خطوات تصمیم عمود المرفق- 26

27
Combustion Chamber Design:
- Types of combustion chambers

تصمیم غرف االحتراق
انواع غرف االحتراق- 27

28 - Methods of design طرق التصمیم- 28
29 - Examples أمثلة- 29
30 2nd coarse exam امتحان الفصل الثاني 30
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Subject Number: ME\ 474
Subject : Automotive Design
Units:5
Weekly Hours :  Theoretical :2

Experimental:1
Tutorial:1

474ھمك /رمز الموضوع:
تصمیم سیارةالموضوع:
5الوحدات:

2نظري :لساعات األسبوعیة :ا
1عملي :
1مناقشة :

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Vehicle structure

- Study the main components of the
vehicle structure

ھیكل السیارة
ارةدراسة االجزاء الرئیسیة لھیكل السی- 1

2
Body design

- Styling process of automobile body
design

تصمیم جسم السیارة
جسم السیارة تصمیم المتطلبات التصمیمیة ل-

الخارجي
2

3
Vehicle body aerodynamics

- Study the aerodynamic effects
تأثیرات الھواء على جسم المركبة

میك الھواء على جسم السیارةدراسة تأثیر دینا- 3

4
Materials of automobile bodies

- Selection of materials of automobile
body

اختیار المواد في السیارة
اختیار المواد المستخدمة في السیارة- 4

5
Chassis design and analysis

- Introduction
تحلیل وتصمیم شاصي السیارة

مقدمة- 5

6 - Analysis of automobile chassis تحلیل شاصي السیارة- 6
7 - Design calculation of automobile

chassis
تصمیم شاصي السیارة- 7

8
Brake and braking systems design

- Introduction
تصمیم منظومة الفرامل

مقدمة- 8
9 - Analysis of braking system تحلیل منظومة الفرامل- 9

10 - braking system design تصمیم منظومة الفرامل- 10

11
Transmission and drive line

- Introduction
تصمیم منظومة نقل الحركة

مقدمة- 11
12 - Analysis of transmission systems تحلیل منظومة نقل الحركة- 12
13 - Design of transmission systems تصمیم منظومة نقل الحركة- 13

14
Propeller shaft and Hooke's joint

- Analysis of propeller shaft
- Analysis of Hooke's joint

تصمیم العمود الرفاس ووصالت ھوك
تحلیل العمود الرفاس-
تحلیل وصالت ھوك-

14

15 - Design of propeller shaft
- Design of Hooke's joint

تصمیم العمود الرفاس-
تصمیم وصالت ھوك-

15

16
Differential gear and driving shafts

- Introduction
تصمیم التروس التفاضلیة وأعمدة االدارة

مقدمة- 16
17 - Analysis of differential gears and

driving shafts
تحلیل التروس التفاضلیة واعمدة االدارة- 17

18 - Design of differential gears and
driving shafts

تصمیم التروس التفاضلیة واعمدة االدارة- 18
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19
Suspension systems and components

- Introduction
تصمیم منظومة التعلیق

مقدمة- 19
20 - Analysis of suspension systems and

its components
تحلیل منظومة التعلیق- 20

21 - Design of suspension systems and
its components

تصمیم منظومة التعلیق- 21

22
Steering system design

- Steering system design
تصمیم منظومة التوجیھ

منظومة التوجیةتصمیم - 22
23 - Steering geometry and wheel

alignment
آلیة تعدیل منظومة التوجیة- 23

24 - Steady state turns and cornering
steer effect

منظومة التوجیة عند االنعطاف- 24

25
Tyres and wheels

- Introduction
العجالت واالطارات

مقدمة- 25
26 - Selection of tyres and wheel design تصمیم العجالت واختیار االطارات- 26

27
Chassis and body centre of gravity

- How to find centre of gravity
theoretically

ایجاد مركز ثقل السیارة
ایجاد مركز ثقل السیارة نظریا- 27

28 - How to find centre of gravity
experimentally

ایجاد مركز ثقل السیارة عملیا- 28

29
Four wheel drive

- Design consideration of four wheel
drive vehicle

السیارات ذات الدفع الرباعي
االعتبارات التصمیمیة لسیارة ذات الدفع -

الرباعي
29

30
Electric and hybrid vehicles

- Recent trends and advances in
automobiles engineering

المركبات الكھربائیة والھجینة
أحدث المستجدات في ھندسة السیارات- 30



Automotive Engineering \ Fourth year stage لرابع      / مرحلة الصف افرع السیارات 

Subject Number: ME\ 674
Subject : Automotive Technology II
Units:3
Weekly Hours :  Theoretical :1

Experimental:1
Tutorial:1

674ھمك /رمز الموضوع:
IIتكنولوجیا سیارةالموضوع:
3الوحدات:

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

Week Contents المحتویات األسبوع

1
Fuel System

- Fuel systems
منظومة الوقود

منظومات الوقود ومكوناتة- 1

2
Carburetion

- Carburetors used in spark ignition
engines

المبخرة
المبخرة المستخدمة في محركات البنزین- 2

3
Basic principles for carburetion

- Liquid fuel carburetors atomize the
fuel by processes

اساس عمل المبخرة
طرق تذریة الوقود السائل- 3

4

Fluid carburetors
Gas carburetors

- Inlet air and fuel mass to the
combustion chamber calculations
- Air and fuel mixing calculations
- Carburetor for mixing gaseous fuels
with air
- Calculations

مبخرة الوقود السائل
مبخرة الوقود الغازي

حساب كتلة الوقود-
د والھواءحساب خلط الوقو-
مبخرة خلط الوقود الغازي مع الھواء مع -

الحسابات

4

5

Fuel injectors
Type of fuel injectors

- Electrical fuel injector
- Air manifold injector
- Port fuel injector
- Direct injector

حاقنات الوقود
انواع حاقنات الوقود

كھربائیاحقن الوقود -
حقن الوقود في انبوب دخول الھواء-
حقن الوقود في مشعب دخول الھواء-
حقن مباشر-

5

6

Diesel fuel systems
Diesel electronic unit injector

- System operation
- Fuel injectors
- Fuel pump
- Electronically control unit fuel
injector

منظومة وقود الدیزل
حقن وقود الدیزل كھربائیا

عمل المنظومة-
الحاقنات-
المضخة-
السیطرة الكھربائیة على وحدة حقن الوقود-

6

7
Sound

- Sound definition and measurements
الصوت

تعریف وقیاس الصوت- 7

8
Noise

- Types and sources
الضوضاء

نواعھا ومصادرھاأ- 8

9
Silencers

- Type
- Using methods

كاتمات الصوت
انواعھا وطرق استخدامھا- 9

10
Battery charging system

- Generator
منظومة شحن النضیدة

الداینمو (المولد) مكوناتھ- 10
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11
Spark plug

- Many different types of spark plugs
معات القدحش
أنواع شمعات القدح واستخداماتھا- 11

12
Starters

- Many types for starting the engines
بادئ الحركة

عدة انواع من بادئ الحركة- 12

13
Battery types

- Studying batteries types
- Battery maintenance
- The object of each

انواع النضائد
دراسة انواع النضائد-
صیانتھا-
طریقة عمل كل نوع-

13

14
Electronic control system

- Engine control system used for
engines

نظام التحكم االلكتروني
منظومة السیطرة على المحرك لغرض -

الحصول على كفاءة عالیة
14

15
Emission and air pollution

- Chemical methods to reduce
emissions

الملوثات واالنبعاثات
الطرق الكیمیائیة لتقلیل التلوث- 15

16
Exhaust gas oxygen concentration

- The exhaust gas oxygen
concentration measured by anoxygen
sensor

تأثیر االوكسجین
كسجین لتحدید نسبة الخلط استخدام متحسس االو-

لمحرك حدیث
16

17
Engine sensors

- Oxygen sensor
- Engine speed
- Crank angle
- Knock

متحسسات المحرك
متحسس االوكسجین-
عدد الدورات-
زاویة العمود القالب-
القرقعة-

17

18
Throttle position

- Variable resistor attached to the axis
of the sensor butterfly valve.

موقع الخانق
استخادم مقاومة متغیرة لتحدید كمیة الھواء -

الداخل الى المحرك
18

19
Inlet air and manifold pressure

- The manifold absolute pressure is
used by the engine control system for
modifying the engine load

كمیة وضغط الھواء الداخل
التحكم بالضغط المطلق وعالقتة بالقدرة -

الخارجة من المحرك
19

20
Testing and performance

- Testing and calculating
performance

الفحص واالداء
دراسة طرق الفحص وحساباتھا- 20

21
Brake system

- Components of brake systems
منظومة الموقف

مكونات منظومة الموقف القدیمة- 21

22
ABS

- Components of anti-lock  braking
systems (ABS)

منظومة الموقف الحدیثة
مكونات منظومة الموقف الحدیثة- 22

23
Exhaust muffler

- Simplest form
- Double pass type

ادممخمدات الع
المخمدات البسیطة -
مخمد ذو ممرین-

23

24
Air condition

- Basics of operating system
منظومة التكییف

االساس التي تعمل بھا المنظومة- 24

25
Trouble shootings

- Fuel system trouble shootings
العطالت

عطالت منظومة الوقود- 25
26 - Ignition system trouble shootings عطالت منظومة االشعال- 26
27 - Brake system trouble shootings عطالت الموقف- 27



Automotive Engineering \ Fourth year stage لرابع      / مرحلة الصف افرع السیارات 

28 - ECU and sensors عطالت المحرك الحدیث- 28
29 - Computerized trouble shootings تحدید العطل بواسطة الحاسوب- 29
30 - Computerized trouble shootings تحدید العطل بواسطة الحاسوب- 30
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