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))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 
 

حسين مجيد صالح. د  : التدريسياسم 

hussein_maj@yahoo.com  البريد االلكتروني:  

 :اسم المادة  مكائن الموائع

 :مقررالفصل قسم الهندسة الكهروميكانيكية

  الموائعبانواع مكائنالطالب معرفة .1
آيفية حساب القدرة المصروفة او القدرة الناتجة بواسطة مكائن الموائعدراسة .2 
التعرف على مبدأ عمل آل واحدة من مكائن الموائع. 3 

  عرفة انواع الكفاءات وآيفية حسابها لكل ماآنةم. 4

  :ةاهداف الماد

Definitions, force exerted on plate, unit and specific quantities, Francis 
Kaplan and Pelton turbines, centrifugal and axial pumps and compressors  
 

  :ةالتفاصيل االساسيه للماد

Hydraulic machines including  fluidics , Dr. Jag – sh. Lal 

Fluid mechanics and hydraulic machines , R. K. Rajput, 2007 

 
  :ةالكتب المنهجي

Turbo machines, A. Valan Arasu, 2001 ةالمصادر الخارجي:  

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

االول 15% 15% 10% 40%
 

  :تقديرات الفصل

  :معلومات اضافية 
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جدول الدروس االسبوعي   الفصل الدراسي االول– 
 

ةاده النظريالم ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

  Dynamic action of fluid, linear momentum equation and its 
applications, dynamic foce exerted by fluid on fixed plates 27/9 

1. 

  Dynamic force exerted by fluid on moving plates, dynamic 
force exerted by fluid on fixed and moving  curved plates  4/10 

2. 

 General 
principles  

Absolute path of fluid throughout the machine, velocity 
diagram for pump and turbine blades  11/10 

3. 

  Units and specific quantities, unite rate of flow, unit speed, 
unit power, unit force 18/10 

4. 

  Unit torque, Specific rate of flow , specific power, specific 
speed  25/10 5. 

  Solved problems  1/11 6. 

 pumps Hydro-electric power plants, head and flow rate 
8/11 

7. 

  Components of hydro-electric plants 
15/11 

8. 

  Classification of water power plants(high, low and medium ) 
head  22/11 

9. 

  Pelton turbine , main components, force power and 
efficiency 29/11 

10. 

 compressors  Velocity triangle, force exerted by the jet, work done and 
power developed, turbine efficiency  6/12 

11. 

  Solved problems 
13/12 

12. 

  Reaction turbine, Francis turbine: main components 
20/12 

13. 

  Force, torque and power, turbine efficiency 
27/12 

14. 

  Solved problems 3/1 15. 
  Kaplan turbine: main components 10/1 16. 

  عطلة نصف السنة 
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الماده العم المالحظات
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ةالماده النظري ةيل  *التاريخ 

وع
سب
اال

 

  Force, torque and power, turbine efficiency, 
cavitation 14/2 1 

 turbine Solved problems 
21/2 2 

  Pumps: reciprocating pump, working principle, 
piston pumps 28/2 3 

  Cylinder pumps, rate of delivery, velocity and 
acceleration of water 7/3 4 

  Solved problems 
14/3 5 

  Centrifugal pumps: principle and operation, 
classifications, fundamental equation 21/3 6 

 Gas turbine engines Work done, efficiency and head of pump, net 
positive suction head (NPSH),cavitations  28/3 7 

  Solved problem 
4/4 8 

  Compressor : centrifugal compressors, components 
description, velocity diagram 11/4 9 

  Slip factor, energy transfer, power input factor, 
Mollier chart, degree of reaction 18/4 10 

  Solved problems  
25/4 11 

  Axial compressors: advantages, components, work 
principles 2/5 12 

  Velocity triangle, energy transfer or stage work, 
Mollier chart, work done factor, reaction ratio 9/5 13 

  Solved problems  
16/5 14 

  
  

  :                                توقيع العميد: توقيع االستاذ
 


