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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

 : التدریسياسم  لینا سعید ججو

Linasaeed_80@yahoo.com البرید االلكتروني:  

Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacture 
CAD/CAM اسم المادة: 

Computer-Aided Design(CAD)مقرر فصل الدراسي االول 
Computer-Aided Manufacture(CAM) مقررالفصل مقرر فصل الدراسي الثاني: 

 CAD املرحلة الرابعة فرع املیكاترونیكس معىن وفوائد نظام تعلیم الطالب
  :ةاھداف الماد  .وتطبیقاته وفوائد , واستخداماتهCAM نظام و, واستخداماته ونظریات تطبیقه

1.CAD definition and benefits  
2. Principals of computer graphics.  
3.  Transfer from drawing coordinates to screen coordinates.  
4. Transformation (2D & 3D). 
5. Surface generation.  
6. Modeling method.  
7. Engineering analysis (FEA).  
8. CAM definition, Metal-cutting machine.  
9. CNC definition, objectives, constructions and classifications.  
10. CNC structure programming  
11. Introduction to DNC and GNC.  
12. Automatically Programmed Tool language (APT).  
13. Definition of FMS, Benefits, Advantages, Disadvantages and Levels. 
14. Definition of CIM systems, components, and applications. 

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد

  :ةالكتب المنھجی  توزع للطالبالتوجد كتب منھجیة

 
1.Singh N., "System Approach to Computer-Integrated Design and 
Manufacturing", 2000 
2.CAD/CAM, 2005. 
3.5000M CNC Programming and Operations Manual, Copyright 2006 
ACU-RITE Companies, Inc. 
4.HASS AUTOMATION, INC., January 2005. 

  :ةالمصادر الخارجی

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي
70% 17 CAD 

17 CAM 
  امتحان موثق 10

5تقیم یومي   
 امتحان موثق 10

 تقیم یومي 5
  االول
  الثاني

  :تقدیرات الفصل

 10الثاني  الفصل متحان موثقأ: , اتدرج10 الفصل االولمتحان موثقأ: تحسب كالتالي) 30(للطالب من  تكون درجة السعي
  . درجات لكل فصل5 تقیم یومي  ودرجات

ودرجة المختبرات التحسب مع المادة وانما تحسب مع درس المختبرات) 70(درجة االمتحان النھائي من   
  :ةمعلومات اضافی
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  الفصل الدراسي االول– دول الدروس االسبوعيج

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب

اال
 

ANSYS Package  
 

Sprig System(Group 1)  
 

Definition Product design process 
and its steps.   

1 

ANSYS Package  
 

Sprig System (Group 2) 
 

Introduction to CAD system, 
components, and benefits.   

2 

ANSYS Package Sprig System (Group 3) Computer graphics (2D & 3D) 
definitions and their essential steps 
of process.  

 
2 

ANSYS Package  
 

Mass with Spring System 
(Group 1) 

Windowing and viewing 
transformations of 2 &3 D 
computer graphics  

 
 

3 

ANSYS Package Mass with Spring System 
(Group 2) 

Geometric transformations (2D & 
3D): translation, scaling, and 
rotation.  
Homogenous transformations  

 

3 

ANSYS Package  
 

Mass with Spring System 
(Group 3) 

Geometric transformations : 
rotation about line and reflection.  

 
 

4 

ANSYS Package Tutorials 
 

Tutorials 
  4 

ANSYS Package  Beam and Bar systems 
 (Group 1) 

quiz  
  5 

ANSYS Package Beam and Bar systems 
 (Group 2) 

Computer-Aided Engineering 
analysis: FEA modeling, types 
(spring system and bar system).  

 
5 

ANSYS Package  
 

Beam and Bar systems 
 (Group 3) 

Computer-Aided Engineering 
analysis: FEA modeling, types 
(truss system).  

 
6 

ANSYS Package Tutorials tutorials   6 
ANSYS Package  Truss system  

(Group 1) 
quiz  

 7 

ANSYS Package  
 

Truss system  
(Group 2) 

Geometric modeling requirements, 
approaches (wireframe modeling 
and surfaces modeling).  

 
8 

ANSYS Package  
 

Truss system  
(Group 3 ) 

Geometric modeling approaches 
solid modeling: BREP and CSG).   

9 

ANSYS Package  Exam Exam of first term   10 
  عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب
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SURFCAM Package 
 

Introduction to G-Code  
(Group 1) 

CAM definition, benefits.  
Metal –cutting machines.   

1 

SURFCAM Package 
 

Introduction to G-Code  
(Group 2) 

NC &CNC machine, objectives, 
advantages, and disadvantages, 
classifications. 

 
2 

SURFCAM Package 
 

Introduction to G-Code  
(Group 3) 

  تدریب على): الخراطة(امل وحدة المع
CNC Machine  

3 

SURFCAM Package 
 

Tutorials  
 

NC Coordinate system, part 
programming and types of block 
format (fixed sequential, TAP 
sequence and word address 
formats).  

 
 

3 

SURFCAM Package 
 

Linear Interpolation  
(Group 1) 

Structure of NC part programming 
and programming CNC machines 
using G-code.  

 
4 

SURFCAM Package Linear Interpolation  
(Group 2) 
 

  تدریب على): الخراطة(وحدة المعامل 
CNC Machine  

4 

SURFCAM Package Linear Interpolation  
(Group 3) 

Programming with Cutter 
Compensation  5 

SURFCAM Package 
 

Tutorials  
 

  تدریب على): الخراطة(وحدة المعامل 
CNC Machine  6 

SURFCAM Package Circular Interpolation 
(Group 1) 

Subroutines and Subprograms 
 

 
 

6 

SURFCAM Package Circular Interpolation 
(Group 2) 

quiz 
 

7 

SURFCAM Package Circular Interpolation 
(Group 3) 

  تدریب على): الخراطة(وحدة المعامل 
CNC Machine  7 

SURFCAM Package Tutorials  
 

Exam of second term  7 

  Automatically Programmed Tool language 
(APT) definitions, advantages and basics  

8 

SURFCAM Package  Exam 
 

Programming CNC Machines by 
APT Language  

9 

  Tutorials  
  

10 
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