
 كلية التعليم الصناعي

 معدات تكييف الهواء: اسم المادة                          : قسم تكنووجيا التبريد والتكييفالقسم العلمي

 أمير زكى يوسف/ م.: المادة معاون عمرو ابراهيم/ .م: داستاذ المادة

 معدات تكييف الهواءملخص اجراء تجربة في مقرر 

 (D.X واء المركزية ) وحدة تكييف هاسم الجهاز/  م

 االولاالول من الفصل الدراسي  االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 . جهاز التكييف المركزىان يتعرف الطالب علي -1

لدائرة  العالي والمنخفض الضغط ،ان يتدرب الطالب علي كيفية قياس درجة الحرارة  -2

 .التبريد

 .السيكرومترية للهواء يطة ان يتعلم الطالب علي كيفية التعامل مع خر-3

 .خواص الهواء ان يحسب الطالب  -4

 خطوات اجراء التجربة -3

 دقائق. 11واالنتظار لمدة  توصيل التيار الكهربي للوحدة -1

 .خالل المكثف والمبخرقياس درجة الحرارة  -2

 .العالي والمنخفض لدائرة التبريد ضغطالقياس -3

 لمسحوب للجهاز.قياس كل من الفولت واالمبير ا -4

 دور الفني في التجربة -4

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للجهاز. -1

 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجهاز. -2

 التاكد من عمل اجهزة القياس بطريقة سليمة.-3

رب تشغيل الجهاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجا -4

 وقبل دخول الطالب المعمل.

الضغط العالي  -ات الحرارةي كيفية اجراء التجربة وقياس درجتدربي الطالب عل-5

 الفولت-االمبير – والمنخفض لدائرة التبريد

 دور الطالب في التجربة -5

الجافة والرطبة للهواء عند الدخول والخروج الهواء من قياس وتسجيل درجات  الحرارة -1

 ولة الهواء . وحدة منا

الحمل -نقطة الندى للجهاز–االنثالبى –الرطوبة النوعية –الرطوبة النسبية حساب -2

 -معامل االمرار الجانبى  -المحسوس والكامن

 .و سرعة الهواء  BFالعالقة بين معامل المرور الجانبى رسم -3

 . تحليل النتائج التي تم التوصل اليها-4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 



 كلية التعليم الصناعي

 

 معدات تكييف الهواء: اسم المادة                          : قسم تكنووجيا التبريد والتكييفالقسم العلمي

 أمير زكى يوسف/ م.: المادة معاون عمرو ابراهيم/ .م: داستاذ المادة

 معدات تكييف الهواءملخص اجراء تجربة في مقرر 

 اختبار مرشحات الهواء / التجربةاسم  م

 الثانى من الفصل الدراسي االول االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 ان يتعرف الطالب علي مرشحات الهواء . -1

 ومتر المائل .ان يتدرب الطالب علي كيفية قياس الضغط بستخدام المان -2

 ان يتعلم الطالب علي كيفية التعامل مع مرشحات الهواء والفقد خالل المرشح .-3

 ان يحسب الطالب الفقد فى الضغط بستخدام مانومتر المائل . -4

 خطوات اجراء التجربة -3

 تجهيز النظام للعمل وتثبيت أجهزة القياس علية . -1

 تركيب قطعة واحدة من مرشح الهواء . -2

 تشغيل المروحة عند السرعة االولى لها لمدة خمسة دقائق .-3

 قياس كل من الضغط قبل وبعد المرشح وحساب الفقد فى الضغط . -4

 دور الفني في التجربة -4

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للجهاز. -1

 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجهاز. -2

 هزة القياس بطريقة سليمة.التاكد من عمل اج-3

تشغيل الجهاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -4

 وقبل دخول الطالب المعمل.

الضغط العالي  -تدربي الطالب علي كيفية اجراء التجربة وقياس درجات الحرارة-5

 الفولت-االمبير – والمنخفض لدائرة التبريد

 في التجربة دور الطالب -5

 قياس سرعة الهواء والضغط قبل المرشح وبعد المرشح من وحدة مناولة الهواء . -1

 خالل قطعتين من المرشح.  –حساب الفقد فى الضغط خالل قطعة واحدة من المرشح  -2

 رسم العالقة بين سرعة الهواء واالنخفاض فى الضغط لكالٌ من النوعين من المرشح .-3

 لتي تم التوصل اليها .تحليل النتائج ا-4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 

 

 

 



 كلية التعليم الصناعي

 

 ف الهواءمعدات تكيي: اسم المادة                          : قسم تكنووجيا التبريد والتكييفالقسم العلمي

 أمير زكى يوسف/ م.: المادة معاون عمرو ابراهيم/ .م: داستاذ المادة

 معدات تكييف الهواءملخص اجراء تجربة في مقرر 

  طرق التحكم فى معدل تدفق الهواء / التجربةاسم  م

 الثالث من الفصل الدراسي االول االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 . تحكم فى معدل تدفق الهواء طرق الان يتعرف الطالب علي -1

 ان يتدرب الطالب علي كيفية قياس سرعة الهواء خالل مقطع الهواء . -2

 ان يتعلم الطالب علي كيفية استخدام الطرق الميكانيكية والكهربية  .-3

 ان يحسب الطالب سرعة المروحة وضغط المروحة وقدرة المروحة . -4

 خطوات اجراء التجربة -3

 ظام للعمل.تجهيز الن -1

 تركيب أجهزة القياس علية. -2

 تشغيل المروحة عند السرعة االولى لها لمدة خمسة دقائق ثم تغير السرعات .-3

 قياس كل من الضغط والسرعة والقدرة عند سرعات مختلفة . -4

 دور الفني في التجربة -4

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للجهاز. -1

 الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجهاز.التأكد من سالمة  -2

 التاكد من عمل اجهزة القياس بطريقة سليمة.-3

تشغيل الجهاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -4

 وقبل دخول الطالب المعمل.

الضغط العالي  -تدربي الطالب علي كيفية اجراء التجربة وقياس درجات الحرارة-5

 الفولت-االمبير – نخفض لدائرة التبريدوالم

 دور الطالب في التجربة -5

 قياس سرعة الهواء والضغط والقدرة عند سرعات مختلفة فى وحدة مناولة الهواء . -1

 حساب وتحديد افضل الطرق من الناحية االقتصادية .  -2

 مرشح والسرعة  .رسم العالقة بين القدرة واالنخفاض فى الضغط لكالٌ من النوعين من ال-3

 تحليل النتائج التي تم التوصل اليها .-4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 

 

 

 



 كلية التعليم الصناعي

 

 معدات تكييف الهواء: اسم المادة                          : قسم تكنووجيا التبريد والتكييفالقسم العلمي

 أمير زكى يوسف/ م.: المادة معاون عمرو ابراهيم/ .م: داستاذ المادة

 معدات تكييف الهواءملخص اجراء تجربة في مقرر 

  مخارج الهواء  / التجربةاسم  م

 الرابع  من الفصل الدراسي االول االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 .  الطالب علي انواع مخارج الهواء ان يتعرف -1

 ان يتدرب الطالب علي كيفية قياس سرعة الهواء خالل مقطع الهواء . -2

 ان يتعلم الطالب علي كيفية استخدام الطرق الميكانيكية والكهربية  لسرعة الهواء.-3

 ان يحسب الطالب سرعة المروحة وضغط المروحة وقدرة المروحة . -4

 تجربةخطوات اجراء ال -3

 تجهيز النظام للعمل. -1

 تركيب أجهزة القياس علية. -2

 تشغيل المروحة عند السرعة االولى لها لمدة خمسة دقائق ثم تغير السرعات .-3

 قياس كل من الضغط والسرعة لكل ناشر . -4

 دور الفني في التجربة -4

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للجهاز. -1

 ة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجهاز.التأكد من سالم -2

 التاكد من عمل اجهزة القياس بطريقة سليمة.-3

تشغيل الجهاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -4

 وقبل دخول الطالب المعمل.

الضغط العالي  -تدربي الطالب علي كيفية اجراء التجربة وقياس درجات الحرارة-5

 الفولت-االمبير – لمنخفض لدائرة التبريدوا

 دور الطالب في التجربة -5

 قياس سرعة الهواء والضغط عند كل مكان له مخرج هواء تغذية . -1

 حساب وتحديد افضل الطرق من الناحية االقتصادية .  -2

 رسم العالقة بين الضغط والسرعة لكل ناشرفى السقف  .-3

 تحليل النتائج التي تم التوصل اليها .-4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 

 

 

 



 كلية التعليم الصناعي

 

 معدات تكييف الهواء: لمادةاسم ا                          : قسم تكنووجيا التبريد والتكييفالقسم العلمي

 أمير زكى يوسف/ م.: المادة معاون عمرو ابراهيم/ .م: داستاذ المادة

 معدات تكييف الهواءملخص اجراء تجربة في مقرر 

  وحدة التكييف المركزى بالمياه المثلجة  / الجهازاسم  م

 الخامس  من الفصل الدراسي االول االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 .  يتعرف الطالب علي التكييف المركزى بالمياه المثلجة   ان-1

 ان يتدرب الطالب علي كيفية تشغيل الجهاز والتحكم . -2

 ان يتعلم الطالب علي مكونات التكييف المركزى.-3

 ان يحسب الطالب الحمل التبريد والسعة التبريدية . -4

 خطوات اجراء التجربة -3

 تجهيز النظام للعمل. -1

 كيب أجهزة القياس علية.تر -2

 تشغيل التكييف المركزى ومضخات المياه المكثف والمبخر  . -3

 قياس كل من الضغط ودرجات الحرارة . -4

 دور الفني في التجربة -4

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للجهاز. -1

 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجهاز. -2

 اجهزة القياس بطريقة سليمة.التاكد من عمل -3

تشغيل الجهاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -4

 وقبل دخول الطالب المعمل.

الضغط العالي  -تدربي الطالب علي كيفية اجراء التجربة وقياس درجات الحرارة-5

 الفولت-االمبير – والمنخفض لدائرة التبريد

 لب في التجربةدور الطا -5

 قياس الضغط ودرجات الحرارة خالل الدوائر المياه ومركب التبريد . -1

 حساب القدراة والسعة الحرارية .  -2

 رسم العالقة بين الضغط ودرجات الحرارة الدخول والخروج من المكثف والمبخر .-3

 تحليل النتائج التي تم التوصل اليها .-4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 

 

 

 



 كلية التعليم الصناعي

 

 معدات تكييف الهواء: اسم المادة                          : قسم تكنووجيا التبريد والتكييفالقسم العلمي

 أمير زكى يوسف/ م.: دةالما معاون عمرو ابراهيم/ .م: داستاذ المادة

 معدات تكييف الهواءملخص اجراء تجربة في مقرر 

  مبردات المياه  / التجربة اسم  م

 السادس من الفصل الدراسي االول االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 .  ان يتعرف الطالب علي انواع مبرات المياه  -1

 ان يتدرب الطالب علي نظرية العمل لكل نوع . -2

 ن يتعلم الطالب عن دائرة المياه.ا-3

 ان يتعرف الطالب عن برج التبريد . -4

 خطوات اجراء التجربة -3

 تجهيز النظام للعمل. -1

 تحضير االنواع المختلفة من المبردات. -2

 تشغيل التكييف المركزى مع المبردات والبرج التبريد  . -3

 قياس كل من الضغط ودرجات الحرارة . -4

 فني في التجربةدور ال -4

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للجهاز. -1

 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجهاز. -2

 التاكد من عمل اجهزة القياس بطريقة سليمة.-3

تشغيل الجهاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -4

 ل.وقبل دخول الطالب المعم

الضغط العالي  -تدربي الطالب علي كيفية اجراء التجربة وقياس درجات الحرارة-5

 الفولت-االمبير – والمنخفض لدائرة التبريد

 دور الطالب في التجربة -5

 قياس الضغط ودرجات الحرارة خالل الدوائر المياه ومركب التبريد . -1

 حساب القدراة والسعة الحرارية .  -2

 بين الضغط ودرجات الحرارة الدخول والخروج من المكثف والمبخر . رسم العالقة-3

 تحليل النتائج التي تم التوصل اليها .-4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 

 

 

 



 كلية التعليم الصناعي

 

 معدات تكييف الهواء: اسم المادة                          قسم تكنووجيا التبريد والتكييف :القسم العلمي

 أمير زكى يوسف/ م.: المادة معاون عمرو ابراهيم/ .م: داستاذ المادة

 معدات تكييف الهواءملخص اجراء تجربة في مقرر 

  أداء المضخة الطرده المركزى مع )فوهة التدفق(  / التجربة اسم  م

 السابع من الفصل الدراسي االول االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 .  ان يتعرف الطالب علي انواع المضخات المستخدمة فى التكييف  -1

 ان يتدرب الطالب علي نظرية العمل لكل نوع . -2

 ان يتعلم الطالب عن دائرة المياه.-3

 ان يحسب الضغط قبل ويعد الفوهة التدفق . -4

 ات اجراء التجربةخطو -3

 تجهيز النظام للعمل. -1

 تحضير االنواع المختلفة من المضخات . -2

 تشغيل المضخة مع الفوهة واجهزة القياس   . -3

 قياس الضغط . -4

 دور الفني في التجربة -4

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للجهاز. -1

 جهاز.التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل لل -2

 التاكد من عمل اجهزة القياس بطريقة سليمة.-3

تشغيل الجهاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -4

 وقبل دخول الطالب المعمل.

الضغط العالي  -تدربي الطالب علي كيفية اجراء التجربة وقياس درجات الحرارة-5

 الفولت-ر االمبي– والمنخفض لدائرة التبريد

 دور الطالب في التجربة -5

 قياس الضغط قبل ويعد الفوهة التدفق . -1

 حساب بستخدام قوانين فوهة التدفق  .  -2

 رسم العالقة بين الضغط واالرتفاع والكفاءة والقدرة .-3

 تحليل النتائج التي تم التوصل اليها .-4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 

 

 

 



 كلية التعليم الصناعي

 

 معدات تكييف الهواء: اسم المادة                          : قسم تكنووجيا التبريد والتكييفالقسم العلمي

 أمير زكى يوسف/ م.: المادة معاون عمرو ابراهيم/ .م: داستاذ المادة

 معدات تكييف الهواءملخص اجراء تجربة في مقرر 

  ملحقات دائرة المياه للتكييف المركزى  / التجربة اسم  م

 الثامن من الفصل الدراسي االول االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 .  ان يتعرف الطالب علي انواع الملحقات المضخات المستخدمة فى التكييف  -1

 نظرية العمل لكل نوع . ان يتدرب الطالب علي -2

 ان يتعلم الطالب عن دائرة المياه.-3

 ان يتعرف على الملحقات الكهربية والميكانيكية . -4

 خطوات اجراء التجربة -3

 تجهيز النظام للعمل. -1

 تحضير االنواع المختلفة من الملحقات . -2

 تشغيل المضخة مع وجود الملحقات   . -3

 قياس الضغط . -4

 لفني في التجربةدور ا -4

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للجهاز. -1

 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجهاز. -2

 التاكد من عمل اجهزة القياس بطريقة سليمة.-3

تشغيل الجهاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -4

 مل.وقبل دخول الطالب المع

الضغط العالي  -تدربي الطالب علي كيفية اجراء التجربة وقياس درجات الحرارة-5

 الفولت-االمبير – والمنخفض لدائرة التبريد

 دور الطالب في التجربة -5

 قياس الضغط قبل وبعد المضخات  . -1

 معرفة نظرية العمل لكل جزاء  .  -2

 رسم العالقة بين الضغط والكفاءة والقدرة .-3

 تحليل النتائج التي تم التوصل اليها .-4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 


