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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

فراس عبد الرزاق رحیم. د  : التدریسياسم 

dr.firas7010@yahoo.com البرید االلكتروني:  

Automation and Robotics اسم المادة: 

 :مقررالفصل 

 To teach 4th Class students the principles of Automation and 
Robotics  ةاھداف الماد:  

 General Introduction to Robotics & CNC 
 Building Blocks of Automation 
 Industrial Robots 

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد

Industrial Robots: Computer Interfacing and Control 
Wesley E. Snyder ةالكتب المنھجی:  

 Handbook of Industrial Automation  
           by Richard L. Shell and Ernest L. Hall 

 Fundamentals of Robotics Analysis and Control  
by Robert J. Schilling 

 Robotics and Automation Handbook  
by Thomas R. Kurfess 

  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان 
الفصل  الفصل االول الفصل الثاني المختبرات النھائي

 الدراسي
  االول 15% 15% - 70%

  الثاني

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب

اال
 

  Introduction to automation 
and robotics  

1 

  Automation, Hard & Soft. 
  

2 

  Distinguishing Between 
NC,DNC, and CNC. 

    Industrial Robot. 
 

 

3 

  Building Blocks of 
Automation: Sensors: 
Manual Switches, Limit 
Switch, Proximity 
Switches, Photo 

 

4 

  Electric Sensors, Infrared 
Sensors, Fiber Optics, 
Laser 

 
5 

  Analyzers: Counters, 
Timers, Bar Code 
Readers, Optical 
Encoders 

 

6 

  Actuators: Cylinders, 
Solenoids, Relays  

7 

  Drives: Stepper Motors, 
DC Servo Motors  

8 

  Kinematical Linkages, 
Genevas, Walking Beams  

9 

  Mechanization of Parts 
Handling: Parts Feed, 
Parts Feeding Research 

 
10 

  Automatic Production 
and Assembly, Assembly 
Machines, Automatic 
Screwdrivers, Indexing 
Machines 

 

11 
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  Production & 
Throughput: Machine 
Jamming, Component 
Quality Control, 
Defective Component 
Assembly 

 

12 

  Numerical Control (NC): 
Advantage of NC, 
Machine Code, Axes of 
Motion. Motion Control 

 

13 

  NC Programming, DNC, 
CNC, Hierarchical 
Numerical Control, CAD 
/ CAM 

 

14 

  Exam  15 

    16 

 عطلة نصف السنة
  

  :توقیع العمید:                                                              توقیع االستاذ
 
 

   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 
وع

سب
اال

 
  Industrial Robots: 

Robot Geometry:  
Degrees of Freedom,  
Articulating Configuration,        
Polar Configuration, 
Cylindrical Configuration, 
Cartesian Configuration, 
Work Envelop 

 

1 

  Robot Kinematics 
 

2 
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  Differential motion 
  

3 

  Robot Path planning 
  

4 

  Mobile Robot. 
  

5 

  Robot Drives 
 

6 

  Motion Control 
 

7 

  Robot Tooling. 
Programming  

8 

  Sensing Capability. 
Performance Specifications.
Robot Utilization and 
Justification. 

 

9 

  Teaching Robots to Do 
Work: 
The Robot’s World & Real 
Word. 
Programming Methods: 
Teach Pendant 
Programming 

 

10 

  Keyboard Programming. 
VAL, RMBASIC.  

11 

  Industrial Applications of 
Robots: Welding.   

12 

  Machine Loading: Multiple 
Robot and Multiple 
Loading, Sequential 
Machine Loading, Forging 
and Die Casting 

 

13 

  Spray Painting, Assembl  
14 

  Exam  
15 

    16 
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