
 كلية التعليم الصناعي

 

 

 طرق القياس: اسم المادة                       قسم تكنووجيا التبريد والتكييف ::القسم العلمي

 دعبد المجيمحمود  /م..م: المادة معاون فيفي نبيل محمدد/  :استاذ المادة

 متر وقوالب القياس.قياس االبعاد لالجسام باستخدام القدمة ذات الورنية والميكرو /التجربةاسم  م

 من الفصل الدراسي الثاني الثاني االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

معرفة االجهزة المستخدمة فى قياس االطوال والمقارنة بينهم من حيث الدقة وكيفية  -1

 حسابها.

 معرفة االجزاء المكونة للقدمة ذات الورنية وانواعها وكيفية القياس بها. -2

 اء المكونة للمكيرومتر وانواعه وكيفية القياس بها.معرفة االجز -3

 معرفة أقسام وفئات قوالب القياس. -4

 اكتساب الطالب المهارة الالزمة الختيار اجهزة القياس ليواكب الغرض المطلوب -5

 خطوات اجراء التجربة -3

 تدريب الطالب علي استخدام القدمة ذات الورنية في قياس االطوال. -1

 .تدريب الطالب علي استخدام الميكروميتر في القياس -2

 .تدريب الطالب علي استخدام قوالب القياس -3

 دور الفني في التجربة -4

 .توفير القدمة ذات الورنية -1

 .توفير الميكروميتر -2

 .تجهيز قوالب القياس-3

 دور الطالب في التجربة -5

 ة.االطوال باستخدام القدمة ذات الورنيقياس  -1

 .باستخدام الميكروميتر قياسال-2

 .القياس باستخدام قوالب القياس -3

 المقارنة بين استخدام القدمة ذات الورنية والميكروميتر وقوالب القياس.-4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 ملخص لتجربة معملية فى مادة طرق القياس
 



 كلية التعليم الصناعي

 

 

 طرق القياس: اسم المادة                       : قسم تكنووجيا التبريد والتكييف: القسم العلمي

 محمود عبدالمجيد /م..م: المادة معاون فيفي نبيل محمدد/  :استاذ المادة

 قياس درجة الحرارةقياس  /التجربةاسم  م

 سي الثانيالفصل الدرا الرابع من االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 معرفة الفرق بين اجهزة قياس درجة الحرارة الرقمية والتناظرية. .1

بانواعه المختلفة والمقارنة بينهم من حيث الحساسية  استخدام الثيرمومتر كيفية .2

 وسرعة االستجابة.

 ونظرية عمله. الحراريالتعرف على االنواع المختلفة لالزدواج  .3

 فى القياس. الحراريزدواج كيفية استخدام اال .4

 ومعايرته. الحراريكيفية لحام االزدواج  .5

 التعرف على نظرية عمل المقاومة الكهربية. .6

اشباه الموصالت( فى – )الموصلةالتعرف على كيفية استخدام المقاومة الكهربية  .7

 قياس درجة الحرارة.

 اكتساب المهارة الالزمة لتحليل االخطاء فى اجهزة القياس. .8

 

 خطوات اجراء التجربة -3

 .درجة الحرارةفي قياس الثيرمومترتدريب الطالب علي استخدام  -1

 .تدريب الطالب علي استخدام لالزدواج الحرارى في قياس درجة الحرارة -2

 .كيفية صناعة االزدواج الحراري ومعايرتهتدريب الطالب علي  -3

 دور الفني في التجربة -4

 .قيالثيرمومتر الزئبتوفير  -1

 .سالك لالزدواج الحراريتوفير ا -2

 .محلول ملحي ومحول جهد للحام االزدواج الحراريتجهيز -3

 تجهيز ثلج مجروش لمعايرة االزدواج الحراري -4

 دور الطالب في التجربة -5

 .درجة الحرارة ياستخدام الثيرمومترقياس  -1

 .قياس درجة الحرارة ياستخدام االزدواج الحراري -2

 .م االزدواج الحراريلحا -3

 .معايرة االزدواج الحراري -4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 ملخص لتجربة معملية فى مادة طرق القياس
 



 كلية التعليم الصناعي

 

 

 طرق القياس: اسم المادة                       : قسم تكنووجيا التبريد والتكييف: القسم العلمي

 محمود عبدالمجيد /م..م: المادة معاون فيفي نبيل محمدد/  :استاذ المادة

  قياس الضغط الجوى /التجربةاسم  م

 انيمن الفصل الدراسي الث السادس االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 معرفة االنواع المختلفة للمانومترات لقياس ضغط السائل والغاز. .1

 التعرف على انواع انبوب البوردن وكيفية استخدامها لقياس الضغط. .2

 كيفية معايرة اجهزة الضغط عن طريق الحمل الساكن. .3

 فى القياس.معرفة االنواع المختلفة لناقل الضغط ونظرية عمله وكيفية استخدامه  .4

 خطوات اجراء التجربة -3
 .انبوب البوردن لقياس الضغطتدريب الطالب علي استخدام  -1

 .معايرة اجهزة الضغط عن طريق الحمل الساكنتدريب الطالب علي  -2

 دور الفني في التجربة -4
 .انبوب البوردنتوفير  -1

 .جهاز الحمل الساكنتوفير  -2

 دور الطالب في التجربة -5
 .انبوب البوردنياستخدام  الضغطقياس  -1

 .معايرة اجهزة الضغط )انبوب البوردن( عن طريق جهازالحمل الساكن -2

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 ملخص لتجربة معملية فى مادة طرق القياس
 



 كلية التعليم الصناعي

 

 طرق القياس: اسم المادة                       : قسم تكنووجيا التبريد والتكييف: القسم العلمي

 محمود عبدالمجيد /م..م: المادة معاون فيفي نبيل محمدد/  :استاذ المادة

 قياس الرطوبة /التجربةاسم  م

 من الفصل الدراسي الثاني الثامن االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 التعرف على طرق قياس الرطوبة. -1

 معرفة انواع االجهزة المختلفة لقياس الرطوبة )الرقمية والتناظرية( -2

 التعرف على كيفية استخدام جهاز الهيجروميتر. -3

 التعرف على كيفية استخدام المقاومات لقياس الرطوبة. -4

 التعرف على كيفية استخدام جهاز سيكروميتر المقالع. -5

 .فية المقارنة بين القياسات باستخدام اجهزة القياس والخريطة السيكروميتريةكي -6

 خطوات اجراء التجربة -3

 .الرطوبةالطرق المختلفة لقياس تدريب الطالب علي  -1

 .االجهزة المختلفة لقياس الرطوبة الرقمية والتناظريةاستخدام تدريب الطالب علي  -2

 .كيفية استخدام جهاز الهيجروميترتدريب الطالب علي  -3

 كيفية استخدام المقاومات لقياس الرطوبة.تدريب الطالب علي  -4

  كيفية استخدام جهاز سيكروميتر المقالعتدريب الطالب علي كيفية استخدام  -5

 دور الفني في التجربة -4

والتأكد من  (جهاز سيكروميتر المقالع -اجهزة قياس الرطوبة)جهاز الهيجروميترتوفير  -1

 .صالحيته للعمل

 .قنطرة هويتستون والتأكد من عملهاجهاز توفير  -2

 دور الطالب في التجربة -5

 .استخدام جهاز الهيجروميترالتدريب علي  1

 .المقاومات لقياس الرطوبةدام التدريب علي استخ -2

 .استخدام جهاز سيكروميتر المقالعالتدريب علي  -3

 المختلفةاجهزة قياس الرطوبة ة عمل المقارنة بين طريق -4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 ملخص لتجربة معملية فى مادة طرق القياس
 



 كلية التعليم الصناعي

 طرق القياس: اسم المادة : قسم تكنووجيا التبريد والتكييف                      : القسم العلمي

 دعبد المجي: م.م./ محمود معاون المادة                                          فيفي نبيل محمدد/  :استاذ المادة

 التدفق قياس السرعة ومعدل /التجربةاسم  م

 من الفصل الدراسي الثاني العاشر االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 معرفة الطرق المختلفة لقياس السرعة ومعدل التدفق للسوائل والغازات. .1

 التعرف على المعادالت الحاكمة الجهزة القياس. .2

 التعرف على كيفية استخدام الفنشورى لقياس السرعة ومعدل التدفق. .3

 الفوهة لقياس سرعة التدفق وتحويلها الى معدل تدفق.كيفية استحدام  .4

التعرف على اجزاء الروتاميتروكيفية التركيب وقياس معدل التدفق باستخدام  .5

 الروتاميتر.

التعرف على كيفية استخدام السلك الساخن فى قياس سرعة ومعدل التدفق والتعرف  .6

 على المعادالت الحاكمة الخاصة به.

يتوت فى قياس سرعة ومعدل التدفق والتعرف على كيفية استخدام انبوب ب .7

 المعادالت الحاكمة.

 خطوات اجراء التجربة -3

 .الطرق المختلفة لقياس السرعة ومعدل التدفق للسوائل والغازاتتدريب الطالب علي  -1

 .استخدام الفنشورى لقياس السرعة ومعدل التدفق تدريب الطالب علي  -2

 استحدام الفوهة لقياس سرعة التدفق وتحويلها الى معدل تدفق.تدريب الطالب علي  -3

تدريب الطالب علي اجزاء الروتاميتروكيفية التركيب وقياس معدل التدفق باستخدام  -4

 الروتاميتر

تدريب الطالب علي كيفية استخدام السلك الساخن وانبوب بيتوت فى قياس سرعة  -5

 ومعدل التدفق.

 

 بةدور الفني في التجر -4
 .جهاز قياس السريان والتأكد من صالحيته للعملتوفير  -1

 .السلك الساخن وانبوب بيتوت والتأكد من سالمة عملهجهاز توفير  -2

 دور الطالب في التجربة -5

 .التدريب علي استخدام الفنشورى لقياس السرعة ومعدل التدفق  1

 يلها الى معدل تدفق.التدريب علي استحدام الفوهة لقياس سرعة التدفق وتحو -2

 التدريب علي استحدام الروتاميتر في قياس معدل التدفق . -3

التدريب علي كيفية استخدام السلك الساخن وانبوب بيتوت فى قياس سرعة ومعدل  -4

 التدفق.

 المقارنة بين طريقة عمل اجهزة قياس السريان المختلفة -5

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 ملخص لتجربة معملية فى مادة طرق القياس
 


