Fundamentals of Manufacturing
)Engineering (2
Code: ME 0216
Total marks: 100

Assiut University
Faculty of Engineering
Mechatronics and Robotics Program
2nd Semester, 2019 – 2020

المقال البحثي
الفصل الدراسي
برنامج
كلية
المادة
الفصل

الثانى
هندسة الميكاترونيات والروبوتات
الهندسة
أساسيات تكنولوجيا اإلنتاج ()2
الدراسي الثاني 2020 -2019

تعليمات وإرشادات مهمة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يقوم الطالب بإعداد البحث باللغة العربية أو االنجليزية فيما ال يقل عن  5صفحات وال يزيد عن  10صفحات.
يلتزم الطالب بقواعد كتابة التقارير الفنية السابق دراستها (حجم الخط والمسافات بين االسطر وطريقة كتابة المراجع).
يعد الطالب غالف البحث ويجب أن يتضمن الغالف (عنوان المقال البحثي – اسم الطالب – الفصل الدراسي – البرنامج –
اسم المقرر).
يقوم الطالب بإعداد البحث منفردا وإذا ثبت مطابقة البحث لبحث طالب اخر او نقلة من االنترنت وتخطى النسبة المسموح
بها سوف يلغى البحث ويعتبر الطالب راسبا.
يقوم الطالب بتحويل البحث إلى ملف بصيغة .Pdf
 يتم تسمية الملف باسم الطالب وأن يكون اسم الملف باللغة العربية.
يقوم الطالب بإرسال الملف إلى د .محمود حشمت عن طريق البريد اإللكتروني طبقا للتوقيتات المعلنة من إدارة الكلية.
mheshmat@aun.edu.eg




مع وضع الجملة التالية (المقال البحثي لمادة أساسيات تكنولوجيا اإلنتاج) في عنوان االيميل )(Subject
يجب على الطالب قبل ارسال االيميل التأكد من وجود الملف ).(Attach

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح
د .محمود حشمت
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املقال البحىث املطلوب ىف مقرر "أساس يات تكنولوجيا الإنتاج (")2
مس تعينا برسومات هندس ية واحضة بني خطوات تصنيع جزء واحد فقط من الجزاء التالية-:
-1مسامر قالووظ برأس مربعة من احلديد الصلب بقطر  15مم وطول  70مم ورأس املسامر
طول ضلعه  24.05مم وارتفاعه  10.01مم.
مالحظة :ابدأ خبامة اسطوانية قطرها  36مم وطولها  100مم.
 -2صاموةل مربعة من احلديد الصلب ميكن أن تركب مع املسامر املطلوب ىف رمق ( )1وبنفس
أبعاد رأس املسامر.
مالحظة :ابدأ خبامة عبارة عن متوازى مس تطيالت أبعاده  30مم  30 xمم  15 xمم.
مالحظات هامة-:
 -1جيب أن يمت التصنيع عىل ماكينات التشغيل الىت مت دراس هتا.
 -2جيب رمس لك خطوة من خطوات التصنيع مع توضيح طريقة مسك الشغةل.
 -3ل يقل عدد خطوات التصنيع عن مخس خطوات.
 -4جيب أن تذكر امس ماكينة التشغيل املس تخدمة ىف لك خطوة.
 -5جيب ذكر امس أداة القياس املس تخدمة لىك تصل اإىل البعاد املطلوبة للمنتج.

Best Wishes

Dr. Mahmoud Heshmat
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