
 

  

 
 كهية انحعهيى انصُاعي

                 (انثاَيّ)انفزقة  جذرية اعًال ٔرع: اسن الوادة    نٕجيا االَحاج     : قظى جكُٕالقسن العلوي

 دظاو يذًذ يذيى تُٓظىد/ : استار الوادة

 تذريب اعوال الورشي هقرر ف هلخص اجراء تجربة

 عوليات الخراطه/ التجربةاسن  م

 االٔليٍ انفصم انذراطي  ٔانثاَى االٔل االطثٕع -1

 انغزض يٍ انحجزتة -2

 اجشاء انًاكيُّاٌ يحعزف انطانة عهي  -1

 . انًاكيُّ ياتاطحخذااٌ يحعزف انطانة عهى  -2

 . طزيقّ جثثيث انًشغٕنّ عهى انًاكيُّانة انط يحعهىاٌ  -3

   .جثثيث قهى انخزاطّ عهى انًاكيُّ يةاٌ يحعهى انطانة كيف -4

  .انًخحهفّ )خزاطّ عذنّ_طهثّ_جزجزِ( انخزاطّ عًهياتيحذرب انطانة عهي كيفية جُفيذ اٌ  -5

3- 
خطٕات اجزاء 

 انحجزتة ٔدٔر انًعيذ

 .انحاكذ يٍ طاليّ انًاكيُّ ٔانحٕصيالت انكٓزتيّ-1

 جثثيث انًشغٕنّ عهى انًاكيُّ. -2

 عهى ياكيُّ انًخزطّ.نذذ انقاطع جثثيث ا -3

 ضثظ عًق انقطع.. -4

 ضثظ انحغذيّ. -5

 ضثظ طزعّ انقطع. -6

 ادارِ انًاكيُّ ٔانثذء فى اجزاء انعًهيّ انًطهٕتّ. -7

4- 
دٔر انفُي في 

 انحجزتة

 .انحٕصيالت انكٓزتائيّ نهًاكيُّانحاكذ يٍ طالية  -1

 انخزاطّ .انعذد ٔاالدٔات انًظحخذيّ فى عًهيّ جذضيز  -2

 انًطهٕب جُفيذِ. انخاياتجذضيز  -3

 انخاصة تٓا.  ٔٔضعٓا فى انًكاٌصياَة االدٔات  -4

5- 
دٔر انطانة في 

 انحجزتة

 ارجذاء يًٓات انٕقايّ انخاصّ تانحجزتّ . -1

 .انًزاد جُفيذِ تاالتعاد انًطهٕتة انجشء انًعذَى جصًيى -2

 .تاالتعاد انًطهٕتة (انًعذَيّ) انخاياتقطع  -3

  .انًخحهفةاالدٔات تاطحخذاو  كًا تانزطى انشغهّجُفيذ  -4

 دظاب االسيُّ انًخحهفّ نهعًهيات انحى اجزاْا .-5
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 كهية انحعهيى انصُاعي

 

                جذرية اعًال ٔرع )انفزقة انثاَيّ(: اسن الوادة نٕجيا االَحاج        : قظى جكُٕالقسن العلوي

 دظاو يذًذ يذيى تُٓظىد/ : استار الوادة

 تذريب اعوال الورشفي هقرر  هلخص اجراء تجربة

 التفريزعوليات / اسن التجربة م

 يٍ انفصم انذراطي االٔل انزاتعٔ انثانث االطثٕع -1

 انغزض يٍ انحجزتة -2

 اجشاء انًاكيُّ.يكَٕات اٌ يحعزف انطانة عهي  -1

 اطحخذاو انًاكيُّ.اٌ يحعزف انطانة عهى  -2

 .جثثيث طكيُّ انقطع عهى انفزيشِ  عهى كيفيةاٌ يحعهى انطانة  -3

 انًشغٕنّ عهى ياكيُّ انفزيشِ .ية جثثيث اٌ يحعهى انطانة عهى كيف -4

 انحفزيش.عًهيّ اٌ يحذرب انطانة عهي كيفية جُفيذ  --5

 

3- 
خطٕات اجزاء 

 انحجزتة ٔدٔر انًعيذ

 انحاكذ يٍ طاليّ انًاكيُّ ٔانحٕصيالت انكٓزتيّ.-1

 جثثيث انًشغٕنّ عهى انًاكيُّ. -2

 جثثيث انذذ انقاطع عهى ياكيُّ انفزيشِ. -3

 انقطع..ضثظ عًق  -4

 ضثظ انحغذيّ. -5

 ضثظ طزعّ انقطع. -6

 ادارِ انًاكيُّ ٔانثذء فى اجزاء انعًهيّ انًطهٕتّ. -7

4- 
دٔر انفُي في 

 انحجزتة

 انحاكذ يٍ طالية انحٕصيالت انكٓزتائيّ نهًاكيُّ. -1

 جذضيز انعذد ٔاالدٔات انًظحخذيّ فى عًهيّ انحفزيش. -2

 جذضيز انخايات انًطهٕب جُفيذِ. -3

 صياَة االدٔات ٔٔضعٓا فى انًكاٌ انخاصة تٓا. -4

5- 
دٔر انطانة في 

 انحجزتة

 ارجذاء يًٓات انٕقايّ انخاصّ تانحجزتّ . -1

 جصًيى انجشء انًعذَى انًزاد جُفيذِ تاالتعاد انًطهٕتة. -2

 قطع انخايات )انًعذَيّ( تاالتعاد انًطهٕتة. -3

 االدٔات انًخحهفة.جُفيذ انشغهّ كًا تانزطى تاطحخذاو  -4

 دظاب االسيُّ انًخحهفّ نهعًهيات انحى اجزاْا .-5
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 كهية انحعهيى انصُاعي

 

                 جذرية اعًال ٔرع )انفزقة انثاَيّ(               : اسن الوادة نٕجيا االَحاج        جكُٕ: قظى القسن العلوي

 /دظاو يذًذ يذيى تُٓظىد: استار الوادة

 تذريب اعوال الورشفي هقرر  هلخص اجراء تجربة

 عوليات القشط/ اسن التجربة م

 يٍ انفصم انذراطي االٔل انظادصٔ انخايض االطثٕع -1

 انغزض يٍ انحجزتة -2

 اٌ يحعزف انطانة عهي يكَٕات اجشاء انًاكيُّ. -1

 اٌ يحعزف انطانة عهى اطحخذاو انًاكيُّ. -2

 اٌ يحعهى انطانة عهى كيفية جثثيث انذذ انقاطع عهى انًقشطّ . -3

 اٌ يحعهى انطانة عهى كيفية جثثيث انًشغٕنّ عهى ياكيُّ انقشظ . -4

 اٌ يحذرب انطانة عهي كيفية جُفيذ عًهيّ انقشظ. --5

 فى عًهيات انقشظجُفيذ االشكال انًذحهفة تانًقاطات انًطهٕتة  اٌ يحعهى انطانة عهى كيفية -6

3- 
خطٕات اجزاء 

 انحجزتة ٔدٔر انًعيذ

 انحاكذ يٍ طاليّ انًاكيُّ ٔانحٕصيالت انكٓزتيّ.-1

 جثثيث انًشغٕنّ عهى انًاكيُّ. -2

 جثثيث انذذ انقاطع عهى ياكيُّ انقشظ. -3

 ضثظ عًق انقطع.. -4

 ضثظ انحغذيّ. -5

 ضثظ طزعّ انقطع. -6

 ادارِ انًاكيُّ ٔانثذء فى اجزاء انعًهيّ انًطهٕتّ. -7

4- 
دٔر انفُي في 

 انحجزتة

 انحاكذ يٍ طالية انحٕصيالت انكٓزتائيّ نهًاكيُّ. -1 

 عًهيّ انقشظ.جذضيز انعذد ٔاالدٔات انًظحخذيّ فى  -2

 جذضيز انخايات انًطهٕب جُفيذِ. -3

 صياَة االدٔات ٔٔضعٓا فى انًكاٌ انخاصة تٓا. -4

 دظاب االسيُّ انًخحهفّ نهعًهيات انحى اجزاْا .-5

5- 
دٔر انطانة في 

 انحجزتة

 ارجذاء يًٓات انٕقايّ انخاصّ تانحجزتّ . -1

 انًطهٕتة.جصًيى انجشء انًعذَى انًزاد جُفيذِ تاالتعاد  -2

 قطع انخايات )انًعذَيّ( تاالتعاد انًطهٕتة. -3

 جُفيذ انشغهّ كًا تانزطى تاطحخذاو االدٔات انًخحهفة. -4

  دظاب االسيُّ انًخحهفّ نهعًهيات انحى اجزاْا .-5
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  كهية انحعهيى انصُاعي

 

 

 

 

 

 

                 : جذرية اعًال ٔرع )انفزقة انثاَيّ(               اسن الوادة نٕجيا االَحاج        : قظى جكُٕالقسن العلوي

 /دظاو يذًذ يذيى تُٓظىد: استار الوادة

 في هقرر تذريب اعوال الورش هلخص اجراء تجربة

 عوليات التجليخ/ اسن التجربة م

 انظاتع ٔانثايٍ يٍ انفصم انذراطي االٔل االطثٕع -1

 انغزض يٍ انحجزتة -2

 اٌ يحعزف انطانة عهي يكَٕات اجشاء انًاكيُّ. -1

 اٌ يحعزف انطانة عهى اطحخذاو انًاكيُّ. -2

 اٌ يحعهى انطانة عهى كيفية جثثيث انًشغٕنّ عهى ياكيُّ انحجهيخ . -3

 اٌ يحذرب انطانة عهي كيفية جُفيذ عًهيّ جشطية االططخ. --4

3- 
خطٕات اجزاء 

 انحجزتة ٔدٔر انًعيذ

 انحاكذ يٍ طاليّ انًاكيُّ ٔانحٕصيالت انكٓزتيّ.-1

 ادارِ انًاكيُّ ٔانثذء فى اجزاء انعًهيّ انًطهٕتّ. -2

 جظٕيّ االططخ عهى انًاكيُّ. -3

 هى انًاكيُّ.عشطية االططخ  -4

 جثثيث انًشغٕنّ عهى انًاكيُّ. -5

 جثثيث انذذ انقاطع عهى ياكيُّ انحجهيخ. -6

 ضثظ عًق انقطع.. -7

 ضثظ انحغذيّ. -8

 ضثظ طزعّ انقطع. -9

4- 
دٔر انفُي في 

 انحجزتة

 انحاكذ يٍ طالية انحٕصيالت انكٓزتائيّ نهًاكيُّ. -1 

 جذضيز انعذد ٔاالدٔات انًظحخذيّ فى عًهيّ انحجهيخ. -2

 جذضيز انخايات انًطهٕب جُفيذِ. -3

 صياَة االدٔات ٔٔضعٓا فى انًكاٌ انخاصة تٓا. -4

5- 
دٔر انطانة في 

 انحجزتة

 ارجذاء يًٓات انٕقايّ انخاصّ تانحجزتّ . -1

 جصًيى انجشء انًعذَى انًزاد جُفيذِ تاالتعاد انًطهٕتة. -2

 قطع انخايات )انًعذَيّ( تاالتعاد انًطهٕتة. -3

 جُفيذ انشغهّ كًا تانزطى تاطحخذاو االدٔات انًخحهفة. -4

 انًخحهفّ نهعًهيات انحى اجزاْا . دظاب االسيُّ-5 

 

 سن                                            رئيس قسن الجودهرئيس الق                       ستار الوادة             أ

Template of Lab. Work 
 



 

 
 كهية انحعهيى انصُاعي \

 

 

                 : جذرية اعًال ٔرع )انفزقة انثاَيّ(               اسن الوادة نٕجيا االَحاج        : قظى جكُٕالقسن العلوي

 /دظاو يذًذ يذيى تُٓظىد: استار الوادة

 في هقرر تذريب اعوال الورش هلخص اجراء تجربة

 عوليات الثقب/ اسن التجربة م

 يٍ انفصم انذراطي االٔل انحاطع ٔانعاشز االطثٕع -1

 انغزض يٍ انحجزتة -2

 اٌ يحعزف انطانة عهي يكَٕات اجشاء انًاكيُّ. -1

 اٌ يحعزف انطانة عهى اطحخذاو انًاكيُّ. -2

 اٌ يحعهى انطانة عهى كيفية جثثيث انًشغٕنّ عهى انًثقاب . -3

 اٌ يحذرب انطانة عهي كيفية جُفيذ عًهيّ انثقة -4

 

3- 
خطٕات اجزاء 

 انحجزتة ٔدٔر انًعيذ

 انحاكذ يٍ طاليّ انًاكيُّ ٔانحٕصيالت انكٓزتيّ.-1

 جثثيث انًشغٕنّ عهى انًُجهّ. -2

 جثثيث انذذ انقاطع عهى انًثقاب. -3

 ضثظ انحغذيّ. -4

 ضثظ طزعّ انقطع. -5

 شزح كيفيّ ادارِ انًاكيُّ ٔانثذء فى اجزاء انعًهيّ انًطهٕتّ.-6

4- 
دٔر انفُي في 

 انحجزتة

 انحاكذ يٍ طالية انحٕصيالت انكٓزتائيّ نهًاكيُّ. -1 

 جذضيز انعذد ٔاالدٔات انًظحخذيّ فى عًهيّ انثقة . -2

 جذضيز انخايات انًطهٕب جُفيذِ. -3

 صياَة االدٔات ٔٔضعٓا فى انًكاٌ انخاصة تٓا. -4

5- 
دٔر انطانة في 

 انحجزتة

 ارجذاء يًٓات انٕقايّ انخاصّ تانحجزتّ . -1

 جصًيى انجشء انًعذَى انًزاد جُفيذِ تاالتعاد انًطهٕتة. -2

 قطع انخايات )انًعذَيّ( تاالتعاد انًطهٕتة. -3

 انًخحهفة.جُفيذ انشغهّ كًا تانزطى تاطحخذاو االدٔات  -4

 دظاب االسيُّ انًخحهفّ نهعًهيات انحى اجزاْا .-5
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