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 الصفحة العنوان
 

 1 دراسة الدوال المنطقية األساسية.
 4 الدارات الكهربائية.

 5 دراسة الدارات الكهربائية إلى معادالت جبرية.تحويل 
 6 جدول كارنو.

 8 دراسة الدافعات والموزعات.
 12 اللوجيغرام.
 16 فقي.االمنطق التو 

 18 المنطق التعاقبي.
 22 الدورة النواسية.
 24 الدورة المربعة.

 26 الغرافسات.
 27 المعقب.

 
 30 المؤسسة اإلنتاجية.
 31 التحليل الوظيفي.

 32 تحليل القيمة.
 33 قدم القياس.
 34 الميكرومتر.

 35 القياس بالمقارنة )المقارن(.
 36 تحضير اإلنتاج )الملف التقني(.

 37 األجسام. سكونية
 38 الوضعية السكونية لألجسام األسطوانية.

 39 إجبارات التشغيل.



 40 إجبارات هندسية.
 41 إجبارات بعدية.
 42 أبعاد الصنع.

 45 تحليل الصنع)القاعدة(.
 48 دراسة التصنيع.

 49 ورقة تحليل الصنع.
 51 عقد المرحلة.

 53 أجهزة القياس غير المباشر.
 

 54 عموميات المتدحرجات.
 55 أنواع المتدحرجات.
 56 حماية المتدحرجات.

 BC. 58تركيب المتدحرجات طراز
 63 وسائل نقل الحركة.

 63 نقل الحركة بواسطة السيور.
 65 أنواع السيور.

 66 العجالت المسننة.
 67 العجالت األسطوانية ذات أسنان مستقيمة.

 74 المخروطية ذات أسنان مستقيمة.العجالت 
 BT ،KB. 77تركيب المتدحرجات ذات تماس مائل من طراز 

 82 مقاومة المواد.
 82 الشد)المد(. -1
 84 الضغط -2
 84 القص. -3
 88 اإلنحناء. -4

 92 المتدحرجات ذات إبر.
 94 التحليل الوظيفي.
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