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 ((السنىيت )) أستمبسة الخطت التذسيسيت 
 

 سبمي ػلي نبوي الؼزاوي
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samialazawi46@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: انىسػ انهُذعٍح

) َظاو عُىي ( عاػح فً االعثىع 2  مقررالفصل: 

 اهداف المادة:  انًختهفح نؼهى هُذعح االَتاج وطشق انتصٍُغ واعانٍة االَتاجاالعاعٍح دساعح انًثادئ 

أعاعٍاخ انتشغٍم انًٍكاٍَكً نتىفش انًكائٍ انتقهٍذٌح داخم انكهٍح يًا ٌتٍخ فهى واعتٍؼاب  ىانتشكٍض ػه

ًهٍاخ وصم انًؼادٌ ػًهٍاخ انتشكٍم االونٍح وػًهٍاخ انتشغٍم انًٍكاٍَكً وػ  وكزنك يفشداخ تهك انًادج

 ودساعح االعظ انكهشتائٍح

. 

 التفاصيل االساسيه لممادة:

FUNDAMENTALS OF MODERN  MANUFACTURING 

Materials, Processes, and Systems 

Mikell P. Groover           Fourth  Edition 

  د.قذطاٌ انخضسجً             يثادئ ػًهٍاخ االَتاج 

 

 الكتب المنهجية:

M.L Begeman and B.H. Amsted " Manufacturing Processes " McGraw-Hill 

Book Company New York  edition 8  -3991 
 المصادر الخارجية:

 انفصم األول َصف انغُح انفصم انثاًَ االيتذاٌ انُهائً

6%: 1%: ------ 1%: 

 

 تقديرات الفصل:

الطبلب للمشحلت الؼمليت بؼذ التخشج االسبس لهزه المبدة هى تطبيق ػملي لتهيئت  :معمومات اضافية 
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 الفصل الذساسي االول – سبىػيجذول الذسوس األ
 

لمالحظبثا تالنظشية المبد تيلالؼمة المبد   التبسيخ 

ع
ى
سب

أل
 ا

Introduction 3 االعثىع االول يقذيح دىل انىسػ انتؼشف ػهى انًكائٍ اإلَتاجٍح 

measuring انفشٍَح -انقٍاعاخ انٍذوٌح  2 االعثىع انثاًَ انقٍاعاخ انٍذوٌح 

measuring 
وتاقً األجهضج  -انًكىيٍتش-انقٍاعاخ انٍذوٌح

 وانًؼذاخ
 1 االعثىع انثانث انقٍاعاخ انٍذوٌح

measuring 6 االعثىع انشاتغ انقٍاعاخ انٍذوٌح إجشاء اختثاساخ انقٍاعاخ 

Filing  انًُاشٍش –انثشادج يظاالعثىع انخا انثشادِ   5 

Filing إجشاء اختثاس انثشادج-انًثاسد  4 االعثىع انغادط انثشادِ 

Forging 7 االعثىع انغاتغ انغًكشِ ػًهٍاخ انغًكشج 

Cutting 8 االعثىع انثايٍ قطغ وتذضٍش انخاياخ قطغ انخاياخ ػهى انًُاشٍش تأَىاػها 

Turning 9 االعثىع انُاعغ انخشاطح      انتؼشف ػهى يكائٍ انخشاطح وكٍفٍح تشغٍهها 

Turning 3 االعثىع انؼاشش انخشاطح  انخشاطح انىجهٍح وػًم انضواٌا% 

Turning 33 االعثىع انذادي ػشش انخشاطح        ػًم انًغُُاخ 

Turning انخشاطح        ػًم ًَىرج يذسج ٌذىي انًغُُاخ  32 االعثىع انثاًَ انؼشش 

Grinding 31 االعثىع انثانث ػشش انتجهٍخ تشغٍم يكائٍ انتجهٍخ 

Grinding 36 االعثىع انشاتغ ػشش انتجهٍخ ستظ انقطغ ػهى انًكائٍ وكٍفٍح تصفٍشها 

Grinding االعثىع انخايظ ػشش انتجهٍخ ػًم تغىٌح عطىح تانتجهٍخ 

 

35 

Casting انغادط ػششاالعثىع  انغثاكح االطالع ػهى وسشح انغثاكح ويؼشفح أجضائها  34 

 

 

 

 

 تىقيغ الؼميذ :                                                                                                       تىقيغ االستبر :    

 

 

 

 

 

 



 جامعة دٌالى : الجامعةأسم 
 كلٌة الهندسة  : ةأسم الكلٌ

 ةالمٌكانٌكالهندسة  : أسم القسم
  سامً علً ناوي أسم المحاضر: 
  مدرس  اللقب العلمً: 

 ماجستٌر هندسة مٌكانٌكٌة لمؤهل العلمً: 
 قسم الهندسة المٌكانٌكٌةمكان العمل: 

 جمهورٌة العراق 
 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 التقوٌم العلمً اإلشرافجهاز 

 
 

 

 الفصل الذساسي الثبني – األسبىػيجذول الذسوس 

لمالحظبثا النظشيت ةالمبد يتلالؼم ةالمبد   التبسيخ 

ع
ى
سب

أل
 ا

Casting انقانة انشيهً ػًم  3 االعثىع انغاتغ ػشش انغثاكح 

Shaping 2 االعثىع انثايٍ ػشش انقشظ كٍفٍح ػًم وتشغٍم يكائٍ انقشظ 

blanking 1 االعثىع انتاعغ ػشش انقشظ ػًم ًَىرج )تغىٌح أونٍح(ػهى يكائٍ انقشظ 

Electric 
انتاعٍغاخ انكهشتائٍح وأَىاع انشتظ 

 انكهشتائً
ع انؼششٌٍاالعثى انكهشتائٍح  6 

Electric انكهشتائٍح ستظ انجشط وتؼض انذوائش  انكهشتائٍح 
االعثىع اانذادي 

 وانؼششٌٍ
5 

Drilling 
تشغٍم انًثاقة انٍذوٌح وػًم ػذج ثقىب 

 يختهفح انقطش وانًغافح ػهى  قطغ عكشاب
 انتثقٍة

االعثىع انثاًَ 

 وانؼششٌٍ
4 

Milling 
ٌم كٍفٍح ػًم يكائٍ انتفشٌض وػًهٍح  تثذ

 انؼذج
 انتثقٍة

االعثىع انثانث 

 وانؼششٌٍ
7 

Milling انتفشٌض ػًم األعطخ وانجىاَة انًتىاصٌح 
االعثىع انشاتغ 

 وانؼششٌٍ
8 

Milling 
ػًم انشقىق وتىعٍغ انثقىب ػهى يكائٍ 

 انتفشٌض انؼًىدي
 انتفشٌض

االعثىع انخايظ 

 وانؼششٌٍ
9 

Milling 
 ػًم ًَىرج تانتفشٌضاالفقً وكٍفٍح اجشاء

 ياليغح انؼذج نقطؼح انؼًم
 انتفشٌض

االعثىع انغادط 

 وانؼششٌٍ
3% 

Welding  ًنذاو انخظ انًغتًش –نذاو انقىط انكهشتائ  انهذاو 
االعثىع انغاتغ 

 وانؼششٌٍ
33 

Welding انهذاو نذاو قطؼتٍٍ وكٍفٍح اعتخذاو انتٍاس انًالئى 
االعثىع انثايٍ 

 وانؼششٌٍ
32 

Welding 
يٍ دٍث شكم وصهح  نذاو ًَارج يختهفح

 انشتظ
 انهذاو

االعثىع انتاعغ 

 وانؼششٌٍ
31 

Welding 36 االعثىع انثالثٍٍ انهذاو ػًم ًَارج تهذاو انشؼهح االوكغً اعتٍهٍٍُح 

Welding 
ػًم ًَارج نذاو تطشٌقح نذاو انًقاويح 

 انكهشتائٍح انُقطً
 انهذاو

االعثىع انذادي 

 وانثالثٍٍ
35 

اٌ انؼًهًااليتذ االيتذاٌ انؼًهً   
االعثىع انثاًَ 

 وانثالثٍٍ
34 
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