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میكانیكیةتقني ریاضي فرع ھندسة لثةالثابرنامج السنة
ة یحل  وضعیات مشكل من الوسط التكنولوجي الحدیث باستغالل سیرورات التحلیل و تركیب المكتسبات  وفق مسعى منطقي بتوظیف األدوات الریاضی:الشاملةالكفاءة 

.والمعلوماتیة األولیة
القیم والمواقف

ینمي میلھ واھتمامھ باللغة العربیة ویستعملھا في تقدیم مختلف أعمالھ-:الھویة
ینمي رصیده اللغوي بمعرفة المصطلحات التقنیة باللغة العربیة-

یحافظ على المحیط البیئي -:الضمیر الوطني
ساھم بفعالیة في البناء الوطني ی-
یبدي انشغالھ بالقضایا المطروحة في المجتمع- 

یحترم آراء اآلخرین واألطروحات ذات الطابع العلمي -:المواطنة
یحافظ على ممتلكات الدولة -
یلتزم بقوانین الدولة -

یستغل الترمیز العالمي -:         التفتح على العالم
یوظف التقییس -
.یستغل التكنولوجیات الحدیثة في االتصال-

الكفاءات العرضیة
یلتزم باألمانة العلمیة ویحترم الملكیة الفكریة -:طابع فكري 

الدقة العلمیة یلتزم-
یمارس الفضول العلمي -
یكتب قواعد التحلیل وإصدار األحكام الصادقة -

عملھ بدقة وإتقان مستغال طرق العمل الفعالة في التخطیط وجمع المعلومات وتسییر المشاریع وتقدیم النتائجینظم-:منھجيطابع 
.یحسن اختیار الطرق والوسائل لحل المشكالت -

یكیف استراتیجیات االتصال وفق متطلبات الوضعیة -:       طابع تواصلي
یستعمل التصامیم والمخططات البیانیة -

یساھم بفعالیة في العمل الجماعي -:طابع شخصي واجتماعي
یحترم قواعد األمن والنظافة -
.یبذل جھد ویتحلى بالصدق في القیام بالعمل الفردي-



مراحل مسعى المشروع

ملف التصمیم

االحتیاجالتعبیر عن 

التحلیل الوظیفي

التحلیل البنیوي

تحضیر الصنع

إنجاز/ محاكاة 

ملف التقنيال

ملف التصمیم

التحضیرملف



الكفاءات 
نالزممعاییر التقویماألنشطة البیداغوجیةالمحتویات المعرفیةمركبات الكفاءةالختامیة

ق مسعى یطب
المشروع 
على منتج 

موجود

ق منھجیة یطب
ل ـــــــــالتحلی

الوظیفي على  
ودـمنتج موج

الوظیفيالتحلیل :المیدان األول

دفتر الشروط الوظیفي-
الوظائف-
أدوات التحلیل-
لول تكنولوجیةح-

تطبیق منھجیة التحلیل الوظیفي-
(A-0)علبةالباستعمالتحدید الوظیفة اإلجمالیة*
تحدید وظائف الخدمة*
المرغماتتحدید *
تحدید الوظائف التقنیة*
)اإلنشائیة(التكنولوجیةتبریر اختیار الحلول*
إتمام دفتر الشروط الوظیفي*

سا12

ینمذج ویركب
ات ـــالمدحرج

بصفة سلیمة

النمذجة:المیدان الثاني
وصلة متمحورة بالتدحرج

درفلةظاھرة ال-
طرازات المدحرجات-
مدحرجات ذات صف واحد من*

الكریات بتالمس نصف قطري
مدحرجات ذات دحاریج مخروطیة*
أغماد ذات إبر*
اختیار المدحرجات-
قواعد التركیب -

حالة عمود دوار* 
حالة جوف  دوار* 

نمذجة مختلف طرازات المدحرجات-
.اختیار طراز المدحرجات المناسب للوصلة-
تطبیق قواعد تركیب المدحرجات-

سا12



الكفاءات 
الزمنمعاییر التقویماألنشطة البیداغوجیةالمحتویات المعرفیةمركبات الكفاءةالختامیة

ق مسعى طبی
المشروع 
على منتج 

موجود

الحلولنمذج ی
ةـــالتكنولوجی

التحلیل البنیوي:الثالثالمیدان 
التخطیط-
حسابات-
لمجموعة  جزئیةرسم تجمیعي-
رسم تعریفي-

التكنولوجیةالحلولتخطیط و نمذجة -
القبام بالحسابات -
على الوثائق التكنولوجیةتمثیل بیاني للحلول-
بالبرمجیةو
إنجازوحضرةوثائقإتمام رسم تعریفي على-

بالبرمجیةالتعریفي  الرسم

سا34

ممیـزات حددی
عـناصر النقل

نقل اإلستطاعة:الرابعالمیدان
مفھوم نقل الحركة-
)بالحواجزبااللتصاق،(أنواع النقل -
عوامل االختیار-
البكرات و السیور-
شبھ منحرفة الشكل-
مسننة-
المتسننات-
أسطوانیة ذات أسنان قائمة-
مخروطیة ذات أسنان قائمة-

:القیام  بـ 
:تكنولوجیةدراسة-
نظمة النقلبین مختلف أالتمییز
نمذجة عناصر النقل
تحدید ممیزات سن

دراسة حركیة       -
حساب نسبة النقل

دراسة تحریكیة-
المؤثرة على السنتمثیل وحساب الجھود

سا10

تحویل الحركة
نظام برغي ـ صامولة-
نظام ساعد و مدورة              -
وشبیكةنظام ترس -

القیام بـ                 
:دراسة تكنولوجیة-

التمییز بین مختلف األنظمة* 
نمذجة عناصر التحویل

دراسة حركیة-
تحدید مشوار الحركة* 

سا02



الكفاءات 
معاییر األنشطة البیداغوجیةالمحتویات المعرفیةمركبات الكفاءةالختامیة

الزمنالتقویم

ق مسعى یطب
المشروع 
على منتج 

موجود

ممیـزات حددی
عـناصر النقل

مقاومة المواد:الخامسالمیدان 
مفھوم المقاومة-
تعریف اإلجھاد-
تبسیط نظام قوى في مقطع قائم-
التأثیرات البسیطة-
اإللتواءـقص–إنضغاط –مد ـ 
اإلجھاد-
شرط المقاوم-
اإلنحناء المستوي البسیط-
منحنى تغیرات الجھود القاطعة -

.وعزوم اإلنحناء

التأثیرات البسیطة  و نمذجتھاالتمییز بین مختلف-
االنضغاط  تأثیرات المد ،تطبیق شرط المقاومة في-

االلتواءو القص و 
بالجھود القاطعة و عزوم إنشاء المنحنیات الخاصة-

سا16.االنحناء

یقوم بتحلیل 
مـــــــــالرس

يـــــالتعریف

تحضیر الصنع:السادسالمیدان 
الرسم التعریفي

شكل القطعة-
المواصفات البعدیة و الھندسیة-
السطوح المشغلة و الخامة-
السطوح المشتركة-
األبعاد المتصلة بالخام-

ترقیم السطوح و التمییز بینھا* 
الھندسیةالبعدیة والتعرف على المواصفات*

إبراز السطوح المشتركة* 
سا04جرد األبعاد المتصلة بالخام* 

في  تحـكـمی
التحضیر أدوات 

لمرحلة إنجاز 
عنصـر من 
منتج موجـود

معطیات تقنیة خاصة باإلنتاج
حضیرة اآلالت-
وتیرة اإلنتاج-
عدد القطع المنتجة-

الخاصة باإلنتاجالتقنیةاالطالع على المعطیات-

سا02



الكفاءات 
الزمنمعاییر التقویماألنشطة البیداغوجیةالمحتویات المعرفیةمركبات الكفاءةالختامیة

ق مسعى یطب
المشروع 
على منتج 

موجود

في  تحـكـمی
أدوات التحضیر 

لمرحلة إنجاز 
عنصـر من منتج 

موجـود

اإلنتاجوسائل
مفاھیم عامة حول اإلنتاج-
وظیفة اإلنتاج ومحیطھ
اإلنجاز-التحضیرمراحل اإلنتاج(
أنواع سیرورة اإلنتاج
عوامل تحسین التنافسیة
 التوحید(Standardisation)
   مرحلة التشغیل
عملیة التشغیل

)        إنھاء-نصف إنھاء -استقراب (
سیر الصنع
عقد المرحلة

اإلنتاجیةاآلالت-
وظیفة الخراطة
وظیفة التفریز
وظیفة التثقیب

ISOتصنیف اآلالت وفق النظام -
اآلالت القاعدیة
آالت ذات التحكم العددي
الخلیة اللینة

حوامل القطعة-
أدوات القطع و حواملھا-
وسائل القیاس و المراقبة-

اإلنتاجاالطالع على مكونات-

التمییز بین مختلف اآلالت اإلنتاجیة-

حوامل القطعةالتعرف على مختلف -
األدوات و حواملھاالتعرف على مختلف-
القیاس و المراقبةالتعرف على وسائل -
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الكفاءات 
الزمنمعاییر التقویماألنشطة البیداغوجیةالمحتویات المعرفیةمركبات الكفاءةالختامیة

یطبق مسعى 
المشروع 
على منتج 

موجود

في  تحـكـمی
أدوات التحضیر 
لمرحلة إنجاز 

عنصـر من منتج 
موجـود

الترمیز الھندسي
درجات الحریة-
نواظم الترقیم-
الوضعیة السكونیة-

وضع القطعة في حالة سكونیة-
قطعة دورانیة-
سا04قطعة موشوریة-

إجبارات التشغیل 
تعریف-
إجبارات بعدیة-
إجبارات ھندسیة-
إجبارات تكنولوجیة-
إجبارات إقتصادیة-

سا02التعرف على مختلف اإلجبارات-

أبعاد الصنع
تعریف-
تحویل األبعاد-

التعرف على أبعاد الصنع-
تحویل بسیط لألبعادإنجاز-

سا02

شروط القطع
)عوامل االختیار(سرعة القطع -
سا02اختیار شروط القطع المناسبة لتشغیل معین-سرعة التغذیة-

ینجز سیر
الصنع

سیر الصنع
مخطط اإلجبارات-
جدول المستویات-
الجمع في مرحلة-
ترتیب المراحل-

:من منتج بــ تحدید سیر الصنع لعنصر-
ترتیب اإلجبارات* 
ملىء جدول المستویات* 
جمع العملیات في مرحلة* 
تحریر وثیقة سیر الصنع* 

سا04

ینجز عقد 
المرحلة

عقد مرحلة
المرحلةرسم -
زمني للعملیاتترتیب-

سا04موجودمن منتجلعنصرمرحلة عقدإنجاز -



الكفاءات 
الزمنمعاییر التقویماألنشطة البیداغوجیةالمحتویات المعرفیةالكفاءةمركبات الختامیة

یطبق مسعى 
المشروع 
على منتج 

موجود

برنامج یطبق
)إنجاز(صنع

برمجة مرحلة إنجاز:المیدان السابع
العددي وفق على آلة ذات التحكم 

ISO
آلة التحكم العددي-

تقدیم* 
منصب التحكم/عالقة آلة* 

بنیة البرنامج-
آلة/مبادئ االنطالق قطعة-
برمجة مطلقة-برمجة نسبیة -
Gالوظائف التحضیریة -
Mالوظائف التكمیلیة -

التعرف على مكونات آلة التحكم العددي-
قراءة برنامج-
اختیار أسلوب البرمجة-
:و تنفیذه تحریر برنامج-

خراطة* 
سا16تفریز* 

ینجز عقد 
المرحلة في
التحكم العددي

العدديالتحكمفيعقد مرحلة  
رسم مرحلة-
برنامج اإلنجاز-

المناسبالبرنامجإنجاز عقد مرحلة بإعداد-
خراطةبرنامج-
تفریزبرنامج-

سا06



الكفاءات 
الزمنمعاییر التقویماألنشطة البیداغوجیةالمحتویات المعرفیةمركبات الكفاءةالختامیة

ق مسعى یطب
المشروع 
على منتج 

موجود

یمیز بین 
مختلف األجھزة 

الھوائیة

اآللیات :الثامنالمیدان 
األجھزة الھوائیة

)الموزعات(المنفذات المتصدرة -
)الدافعات(المنفذات -
الملتقطات-
المؤجالت-
عناصر التنظیم-
المعقبات-
وظیفة
مبدأ التشغیل

التعرف على وظیفة و مبدأ التشغیل لمختلف -
األجھزة الھوائیة و نمذجتھا

5/2و 3/2التمییز بین الموزعات -
التمییز بین دافعة بسیطة المفعول ودافعة مزدوجة -

المفعول
سا06

یمثل مخططات 
التركیب 
باستعمال 

الدوال المنطقیة

المنطق التوفیقي
النظام الثنائي-
الدوال المنطقیة القاعدیة-
 )  نعمOUI(
 )  الNON(
 )  وET(
 ) أوOU(

جدول الحقیقة-
جدول كارنوغ-
تبسیط المعادالت-
لوجیغرام ھوائي-

نظلم آلي في المنطق التوفیقي بـ القیام بدراسة ل-
المنطقیةالدوال التعرف على * 
كتابة المعادالت* 
جدول الحقیقةاستخراج* 
تبسیط المعادالت* 
انجاز مخطط التركیب* 

سا08



الكفاءات 
الزمنمعاییر التقویماألنشطة البیداغوجیةالمحتویات المعرفیةمركبات الكفاءةالختامیة

ق مسعى یطب
المشروع 
على منتج 

موجود

ینجز المخطط 
الوظیفي  

)GRAFCET(

المنطق التعاقبي
تنظیم عام لنظام آلي -
جزء التحكمال-
الجزء العملي-
المخطط الوظیفي للتحكم في-
GRAFCETاالنتقاالت ولمراحل ا
تعریف-
مكونات-

التعرف على مكونات النظام اآللي-
)GRAFCET(التعرف على مكونات المخطط -
القیام بدراسة لنظام آلي في المنطق التعاقبي -
:لـ) GRAFCET(إنجاز المخطط الوظیفيبـ

جزء التحكم ال
الجزء العملي

إنجاز مخطط التركیب-

سا10

بتألیةموقی
لنظامجزئیة

ليآنظام لمحاكاة جزئیة 
تركیب-

التركیبمخطط
البرمجیةاستعمال

المحاكاة-
على مجسمةتركیب
البرمجیةاستعمال

الدورة النواسیةدراسة : مالحظة
و الدورة المربعة

الوثائقعلىإنجاز مخطط التركیب -
البرمجیةباستعمالنجاز مخطط التركیب إ-
البرمجیةباستعمالمحاكاة الالقیام ب-
على المجسمةمحاكاة  الالقیام ب-

سا06
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