
  كلیة التعلیم الصناعي  
  

  تخصصیة ورشأعمال  تدریب: سم المادةإ   الھواء                تكییفلوجیا التبرید و: قسم تكنوالقسم العلمي

  أمیر زكى یوسف / م.: المادة معاون  أشرف میمى السعیدد/  :ستاذ المادةأ

  أعمال ورش تخصصیةتدریب جراء تجربة في مقرر إملخص 

  المستخدمة في مجال التبرید والتكییف العدد واألدوات  م

  االولمن الفصل الدراسي  )الثانى - االول(  االسبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  . المستخدمة في مجال التبرید والتكییف واالدوات العددان یتعرف الطالب علي  -١

  د واالدوات المستخدمة .استخدام العدان یتدرب الطالب علي كیفیة  -٢

  .بأسلوب صحیح د واالدوات فى الورشةالعدمع لم الطالب كیفیة التعامل ان یتع -٣

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .للعمل االجھزة والمعدات واالالت تجھیز  -١

  . ھاتحضیر أجھزة القیاس للتدریب علی -٢

  . ب أداؤھاسحتقسیم العدد واالجھزة  -٣

  .تخدامھا بشكل صحیحستدریب الطالب على ا -٤

  الفني في التجربة دور  -٤

  واالالت والمعدات قبل بدء التدریب األجھزةتوفیر -١

  التاكد من عمل اجھزة القیاس بطریقة سلیمة..٢

تشغیل الجھاز بطریقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٣

  وقبل دخول الطالب المعمل.

  لب في التجربةدور الطا  -٥

  د واالدوات فى مجال التخصص .استخدام العد -١

  التخصص . مجال فياستخدام االجھزة المختلفة  -٢

  . د واالدوات المستخدمة فى مجال التخصصالعدرسم  -٣

  .القیاس بشكل مھاري وأجھزةخدام العدد واالالت ستالتدریب على ا -٤

  

  رئیس قسم الجودة                             سم        رئیس الق                                    ستاذ المادة   أ
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  كلیة التعلیم الصناعي
  

  تدریب أعمال ورش تخصصیة: اسم المادة الھواء                  تكییفلوجیا التبرید و: قسم تكنوالقسم العلمي

  أمیر زكى یوسف / م.: المادة معاون  أشرف میمى السعید: د/ استاذ المادة

  تدریب أعمال ورش تخصصیةتجربة في مقرر  جراءإملخص 

 )القوس الكھربي-بوري البوتجاز–االستلین اللحام ( وإستخدام الثالث أنواع من صاج)-حدید -تمارین (نحاس ٣عمل   م

  في لحام الثالث تمارین.

  من الفصل الدراسي االول )الخامس -الرابع  –الثالث (  االسبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  . المختلفة المواسیرب علي انواع تعرف الطالان ی -١

  حام .لان یتدرب الطالب علي كیفیة استخدام الطرق المختلفة من ال -٢

  د مع المعادن المختلفة .م الطالب علي كیفیة استخدام العدان یتعل -٣

  حام المختلفة.لطرق ال التعامل بسالمة مع الطالب ان یتقن -٤

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  ھیز مواسیر النحاس باالقطار المختلفة.تج -١

  تجھیز زاویة الحدید ذات االنواع المختلفة فى السمك . -٢

  تحضیر االنواع المختلفة من الصاج المستخدم فى مجال التبرید والتكییف . -٣

  .الجراء اللحاماتحام المختلفة لتحضیر خامات ال -٤

  دور الفني في التجربة  -٤

  تجھیز المكان للعمل. -١

  االدوات الخاصة بكل جانب عمل .د ودتحضیر الع -٢

  حام المستخدمة .لتحضیر االنواع المختلفة من وسائل ال -٣

  .د الیدویةتوزیع العد -٤

تشغیل الجھاز بطریقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٢

  وقبل دخول الطالب المعمل.

  كیفیة اجراء التجربة وقیاس بستخدام العداد واالدوات المستخدمة. الطالب علي یبتدر -٣

  دور الطالب في التجربة  -٥

  د واالدوات فى قطع االبعاد الخاصة بكل تمرین  .العد استخدام -١

  تجھیز كل طالب التمرین من توسع وتثبیت وتركیب الجراء الحام الخاص بھ . -٢

  من المواد .اجراء عملیة الحام الخاص بكل نوع  -٣

  تحلیل النتائج التي تم التوصل بعد انتھاء التمارین. -٤

  

  رئیس قسم الجودة          سم                           رئیس الق                                    استاذ المادة   
  
  



  كلیة التعلیم الصناعي
  

  تدریب أعمال ورش تخصصیة: اسم المادة                 الھواء  تكییفلوجیا التبرید و: قسم تكنوالقسم العلمي

  أمیر زكى یوسف / م.: المادة معاون  أشرف میمى السعید: د/ استاذ المادة

  تخصصیة ورشأعمال تدریب ملخص اجراء تجربة في مقرر 

  م
 الثالجة�امل��لية

  .(ك�ر�اء+مي�اني�ا)

  ي االولمن الشھر التالى من الفصل الدراس )االول(  االسبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  ان یتعرف الطالب علي الدائرة المیكانیكیة للثالجة المنزلیة .  -١

  ان یتدرب الطالب علي توصیل الدائرة الكھربیة . -٢

  ان یتعلم الطالب علي كیفیة توصیل االجزاء . -٣

  ان یجید التوصیل الدائرة الكھربیة للثالجة المنزلیة . -٤

  التجربةخطوات اجراء   -٣

  تجھیز الثالجة المنزلیة. -١

  تجھیز الدائرة الكھربیة بجمیع المكونات لالختبار .  -٢

  تحضیر الدائرة المیكانیكیة للثالجة . -٣

  تحضیر لوحة ملونة لشرح االجزاء . -٤

  دور الفني في التجربة  -٤

  تجھیز المكان للعمل. -١

  التاكد من سالمة التوصیالت الكھربیة للجھاز. -٢

  التأكد من سالمة الفیوزات ومفاتیح التشغیل للجھاز.. -٣

تشغیل الجھاز بطریقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٤

  وقبل دخول الطالب المعمل.

  تدربي الطالب علي كیفیة اجراء التجربة وقیاس القدرة واالمبیر. -٥

  دور الطالب في التجربة  -٥

  توصیل الدائرة الكھربیة .جراء الإ -١

  معرفة توصیل الدائرة المیكانیكیة . -٢

  رسم توصیل الدائرة الكھربیة والدائرة المیكانیكیة. -٣

  تحلیل النتائج التي تم التوصل بعد انتھاء التمارین. -٤

  

  رئیس قسم الجودة           سم                          رئیس الق                                    استاذ المادة   
 
 
 
 



  كلیة التعلیم الصناعي
  

  تدریب أعمال ورش تخصصیة: اسم المادة الھواء                  تكییفلوجیا التبرید و: قسم تكنوالقسم العلمي

  أمیر زكى یوسف / م.: المادة معاون  أشرف میمى السعید: د/ استاذ المادة

  تخصصیة ورشمال أعتدریب ملخص اجراء تجربة في مقرر 

  .واملبخرات التمدد ووسائل واملكثفات الضواغط أنواع  م

  من الشھر التالى من الفصل الدراسي االول )الثانى(  االسبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  ان یتعرف الطالب علي انواع الضواغط .  -١

  ان یتدرب الطالب علي انواع المكثفات  . -٢

  التمدد  . ان یتعلم الطالب علي وسائل -٣

  ان یجید فھم انواع المبخرات  . -٤

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  التعرف المقاطع واالنواع المختلفة من الضواغط . -١

  التعرف على االنواع المختلفة من المكثفات . -٢

  التعرف على االنواع المختلفة من وسائل التمدد. -٣

  التعرف على االنواع المختلفة من المبخرات . -٤

  دور الفني في التجربة  -٤

  للعمل. المكانتجھیز  -١

  التاكد من سالمة التوصیالت الكھربیة للجھاز. -٢

  التأكد من سالمة الفیوزات ومفاتیح التشغیل للجھاز.. -٣

تحضیر المكونات بطریقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٤

  وقبل دخول الطالب المعمل.

  الطالب علي كیفیة اجراء التجربة . یبرتد -٥

  دور الطالب في التجربة  -٥

  . وانواعھا الضواغط كھربیة ومیكانیكیة تركیبمعرفة  -١

  معرفة انواع المكثفات. -٢

  .وات التمددمعرفة انواع اد -٣

  التعرف على االنواع المختلفة من المبخرات . -٤

  

  رئیس قسم الجودة          سم                           رئیس الق                                    استاذ المادة   
  
  
  
  
  



  كلیة التعلیم الصناعي
  

  تدریب أعمال ورش تخصصیة: اسم المادة الھواء                  تكییفلوجیا التبرید و: قسم تكنوالقسم العلمي

  أمیر زكى یوسف / م.: المادة معاون  أشرف میمى السعید: د/ استاذ المادة

  تخصصیة ورشأعمال تدریب ملخص اجراء تجربة في مقرر 

  �جزاء��ضافية�لدائرة�الت��يد.  م

  من الشھر التالى من الفصل الدراسي االول )الثالث(  االسبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

   األجزاء األضافیة لدائرة التبرید.ان یتعرف الطالب علي انواع  -١

  طالب علي توصیل االجزاء فى الدائرة  .ان یتدرب ال -٢

  ان یتعلم الطالب الھدف من ھذه االجزاء   . -٣

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .األجزاء األضافیة لدائرة التبریدالتعرف على انواع  -١

  التعرف على وظیفة االجزاء . -٢

  التعرف على اماكن توصیل االجزاء. -٣

  دور الفني في التجربة  -٤

  للعمل. المكانتجھیز  -١

  التاكد من سالمة التوصیالت الكھربیة للجھاز. -٢

  زات ومفاتیح التشغیل للجھاز.التأكد من سالمة الفیو -٣

تحضیر المكونات بطریقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٤

  وقبل دخول الطالب المعمل.

  ء التجربة .تدربي الطالب علي كیفیة اجرا -٥

  دور الطالب في التجربة  -٥

  .األجزاء األضافیة لدائرة التبریدمعرفة انواع  -١

  .وظیفة كل جزءمعرفة  -٢

  معرفة اماكن توصیل االجزاء ببعضھا  . -٣

  اعداد تقریر عن الموضوع وضح برسم . -٤

  

  رئیس قسم الجودة                             سم        رئیس الق                                    استاذ المادة   
  
  

    
  

  
  
  



  
  كلیة التعلیم الصناعي

  

  تدریب أعمال ورش تخصصیة: اسم المادة الھواء                  تكییفلوجیا التبرید و: قسم تكنوالقسم العلمي

  أمیر زكى یوسف / م.: المادة معاون  أشرف میمى السعید: د/ استاذ المادة

  تخصصیة ورشأعمال تدریب تجربة في مقرر  ملخص اجراء

  �جزاء�الك�ر�ائية�للدائرة.  م

  الرابع من الشھر التالى من الفصل الدراسي االول  االسبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

   لدائرة التبرید. الكھربیةاألجزاء ان یتعرف الطالب علي انواع  -١

  ة  .ان یتدرب الطالب علي توصیل االجزاء فى الدائر -٢

  ان یتعلم الطالب الھدف من ھذه االجزاء   . -٣

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .لدائرة التبرید الكھربیةاألجزاء التعرف على انواع  -١

  التعرف على وظیفة االجزاء . -٢

  التعرف على اماكن توصیل االجزاء. -٣

  دور الفني في التجربة  -٤

  تجھیز النظام للعمل. -١

  ة التوصیالت الكھربیة للجھاز.التاكد من سالم -٢

  التأكد من سالمة الفیوزات ومفاتیح التشغیل للجھاز.. -٣

تحضیر المكونات بطریقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٤

  وقبل دخول الطالب المعمل.

  تدربي الطالب علي كیفیة اجراء التجربة . -٥

  دور الطالب في التجربة  -٥

  .األجزاء األضافیة لدائرة التبریدمعرفة انواع  -١

  معرفة انواع االجزاء من حیث انوع والوظیفة . -٢

  معرفة اماكن توصیل االجزاء ببعضھا  . -٣

  اعداد تقریر عن الموضوع وضح برسم . -٤

  

  رئیس قسم الجودة             سم                        رئیس الق                                    استاذ المادة   
  

    
  

  
  
  



  
  كلیة التعلیم الصناعي

  

  تدریب أعمال ورش تخصصیة: اسم المادة الھواء                  تكییفلوجیا التبرید و: قسم تكنوالقسم العلمي

  ر زكى یوسفمعاون المادة : م/ أمیأشرف میمى السعید                                        : د/ استاذ المادة

  تخصصیة ورشأعمال تدریب ملخص اجراء تجربة في مقرر   

  / شحن وتفریغ منظومة التبرید باالنضغاطالتجربةاسم   م

  االول من الشھر التالى الفصل الدراسي االولى  االسبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  ان یتعرف الطالب علي العدد المطلوبة فى الشحن والتفریغ. -١

  الطالب علي طرق اكتشاف التسریب.ان یتدرب  -٢

  ان یتعلم الطالب علي طرق التفریغ والشحن.-٣

  

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  تجھیز العدد واالدوات لتجربھ. -١

  توصیل عداد قیاس الضغط.-٢

  دقیقة . ٢٠توصیل مضخة التفریغ واالنتظار لمدة  -٣

  التأكد من عدم وجود تسریب فى الدائرة. -٣

  تفریغ وتوصیل عداد الشحن .فك مضخة ال -٤

  ضبط الشحنة مع توصیل التیار الكھربى . -٥

  دور الفني في التجربة  -٤

  التاكد من سالمة التوصیالت الكھربیة للجھاز. -١

  التأكد من سالمة الفیوزات ومفاتیح التشغیل للجھاز. -٢

  التاكد من عمل اجھزة القیاس بطریقة سلیمة.-٣

لتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب تشغیل الجھاز بطریقة ل -٤

  وقبل دخول الطالب المعمل.

  تدریب الطالب علي كیفیة اجراء التجربة وضبط الشحنة. -٥

  دور الطالب في التجربة  -٥

  قیاس الضغط وتسجیل درجات  الحرارة .-١

  توصیل عداد القیاس وتوصیل المضخة . -٢

  .توصیل عداد قیاس الشحن -٣

  ضبط شحنة الدائرة التبرید .-٤

  

  رئیس قسم الجودة          سم                           رئیس الق                                    استاذ المادة   
  



  كلیة التعلیم الصناعي
  

  أعمال ورش تخصصیةتدریب : اسم المادة الھواء                  تكییفلوجیا التبرید و: قسم تكنوالقسم العلمي

  أمیر زكى یوسف / م.: المادة معاون  أشرف میمى السعید: د/ استاذ المادة

  تخصصیة ورشأعمال تدریب ملخص اجراء تجربة في مقرر 

  م
 

  �واء)�- مي�انيكة�-ج�از�تكييف�شباك�(ك�ر�ية

  الثانى من الشھر التالى من الفصل الدراسي االول  االسبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  ان یتعرف الطالب علي الدائرة المیكانیكیة لتكییف الشباك .  -١

  ان یتدرب الطالب علي توصیل الدائرة الكھربیة لتكییف الشباك . -٢

  ان یتعلم الطالب علي دائرة الھواء الخاصة بالتكییف . -٣

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .لدائرة التبرید الكھربیةاألجزاء التعرف على انواع  -١

  لتعرف على توصیل االجزاء  المیكانیكیة.ا -٢

  التعرف على مخطط الدائرة الھواء. -٣

  دور الفني في التجربة  -٤

  للعمل. المكانتجھیز  -١

  التاكد من سالمة التوصیالت الكھربیة للجھاز. -٢

  التأكد من سالمة الفیوزات ومفاتیح التشغیل للجھاز.. -٣

وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  تشغیل الجھاز بطریقة للتأكد من عدم -٤

  وقبل دخول الطالب المعمل.

  تدربي الطالب علي كیفیة اجراء التجربة وقیاس القدرة واالمبیر. -٥

  دور الطالب في التجربة  -٥

  اجراء التوصیل الدائرة الكھربیة . -١

  معرفة توصیل الدائرة المیكانیكیة . -٢

  یة والدائرة المیكانیكیة والھواء .رسم توصیل الدائرة الكھرب -٣

  تحلیل النتائج التي تم التوصل بعد انتھاء التمارین. -٤

  

  رئیس قسم الجودة          سم                           رئیس الق                                    استاذ المادة   
  
  
  
  
  
  



  كلیة التعلیم الصناعي
  

  تدریب أعمال ورش تخصصیة: اسم المادة الھواء                  تكییفجیا التبرید ولو: قسم تكنوالقسم العلمي

  أمیر زكى یوسف / م.: المادة معاون  أشرف میمى السعید: د/ استاذ المادة

  تخصصیة ورشأعمال تدریب ملخص اجراء تجربة في مقرر 

  م
 

  �واء)�-مي�انيكة�-ج�از�تكييف�إس�يلت�(ك�ر�ية

  ث من الشھر التالى من الفصل الدراسي االولالثال  االسبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  ان یتعرف الطالب علي الدائرة المیكانیكیة لتكییف المنفصل .  -١

  ان یتدرب الطالب علي توصیل الدائرة الكھربیة لتكییف المنفصل . -٢

  خلیة والخارجیة. ان یتعلم الطالب علي دائرة الھواء الخاصة بالتكییف الخاص بالوحدة الدا -٣

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .لدائرة التبرید الكھربیةاألجزاء التعرف على انواع  -١

  التعرف على توصیل االجزاء  المیكانیكیة. -٢

  التعرف على مخطط الدائرة الھواء. -٣

  دور الفني في التجربة  -٤

  تجھیز النظام للعمل. -١

  للجھاز. التاكد من سالمة التوصیالت الكھربیة -٢

  التأكد من سالمة الفیوزات ومفاتیح التشغیل للجھاز.. -٣

تشغیل الجھاز بطریقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٤

  وقبل دخول الطالب المعمل.

  تدربي الطالب علي كیفیة اجراء التجربة وقیاس القدرة واالمبیر. -٥

  دور الطالب في التجربة  -٥

  اجراء التوصیل الدائرة الكھربیة . -١

  معرفة توصیل الدائرة المیكانیكیة . -٢

  رسم توصیل الدائرة الكھربیة والدائرة المیكانیكیة والھواء . -٣

  تحلیل النتائج التي تم التوصل بعد انتھاء التمارین. -٤

  

  رئیس قسم الجودة                             سم        رئیس الق                                    استاذ المادة   
  


