
 انصُاعًكهٍة انتعهٍى 

 

 

 و يتقديةتشغٍم يثريجة ياكٍُات : اسن الوادةاإلَتاج                             اتكُىنىجٍ: قسى القسن العلوي

 : د/ صاترٌٍ عثد هللا عثد انىهابأستار الوادة

 أصفار الواكينت و الشغلتتحذيذ  / تجربتاسن ال م

 األول يٍ انفصم اندراسً انثاًَ األسثىع -1

 انغرض يٍ انتجرتة -2

 .أٌ ٌتعرف انطانة عهى صفر انشغهة -1

 أٌ ٌتعرف انطانة عهى صفر انًاكٍُة. -2

 .شغهةانيٍ صفر انًاكٍُة إنى صفرصفر ان َقمكٍفٍة  أٌ ٌتعرف انطانة عهى -3

3- 
 إجراءخطىات 

 ودور انًعٍد انتجرتة

 إجراء انتجهٍسات انالزية نهًاكٍُة . -1

 نًاكٍُة.تشغٍم ا -2

 عرف انطالب عهى كٍفٍة تحدٌد صفر انًاكٍُة.تأٌ ٌ -3

 عرف انطانة عهى كٍفٍة تحدٌد صفر انشغهة.تأٌ ٌ -4

 انسالية انًهٍُة أثُاء انتشغٍم.عىايم  أٌ ٌعرف انطالب كٍفٍة تطثٍق -5

4- 
دور انفًُ فً 

 انتجرتة

 سالية انىصالت انكهرتٍة نهًاكٍُة.انتأكد يٍ  -1

 أٌ ٌعرف انطالب عهى كٍفٍة ضثط صفر انًاكٍُة . -2

 أٌ ٌعرف انطالب عهى كٍفٍة ضثط صفر انشغهة. -3

يشاكم  أخطاءأو أيتجرتة تًهٍدٌة قثم دخىل انطالب نهتأكد يٍ عدو وجىد  إجراء -4

 دخىل انطالب. مأثُاءإجراءانتجرتة وقث

5- 
دور انطانة فً 

 انتجرتة

 ارتداء يهًات انىقاٌة عُد اندخىل نهًعًم. -1

 أٌ ٌالحظ انًعٍد أثُاء انشرح. -2

 أٌ ٌالحظ انفًُ أثُاء إجراء انتجرتة. -3

 أٌ ٌقىو تإجراء انتجرتة وفق تعهًٍات انًعٍد وانفًُ. -4

 

 رئيس قسن الجودة          سن                           ستار الوادة              رئيس القأ

 

 

 هلخص لتجربت هعوليت فى هادة هاكيناث تشغيل هبرهجه وهتقذهه
 



 انصُاعًكهٍح انتعهٍى 

 

 

 يتقذيحياكٍُاخ تشغٍم يثريدح و:اسن الوادةاإلَتاج                             اتكُىنىخٍ: قسى القسن العلوي

 : د/ صاترٌٍ عثذ هللا عثذ انىهابأستار الوادة

 واثلتحذيذ نقاط الت / تجربتاسن ال م

 يٍ انفصم انذراسً انثاًَ انثاًَ األسثىع -1

 انغرض يٍ انتدرتح -2

 .فً َفس انثرَايح أقطار يختهفح أدواخ قطع راخاستخذاو كٍفٍح  أٌ ٌتعرف انطانة عهى -1

 .انعالقح تٍٍ َقاط انتشغٍم وَقاط انتًاثمأٌ ٌتعرف انطانة عهى  -2

 .خالل انثرَايح األداج ريساكٍفٍح تحذٌذ إحذاثٍاخ عهى أٌ ٌتعرف انطانة  -3

 

3- 
 إخراءخطىاخ 

 ودور انًعٍذ انتدرتح

 إخراء انتدهٍساخ انالزيح نهًاكٍُح . -1

 نًاكٍُح.تشغٍم ا -2

 .عهى انعالقح تٍٍ َقاط انتشغٍم وَقاط انتًاثمعرف انطالب تأٌ ٌ -3

 .األداج ريساعرف انطانة عهى كٍفٍح تحذٌذ تأٌ ٌ -4

 أهًٍح انساليح انًهٍُح أثُاء انتشغٍم.عهى عرف انطالب تأٌ ٌ -5

4- 
دور انفًُ فً 

 انتدرتح

 انتأكذ يٍ ساليح انىصالخ انكهرتٍح نهًاكٍُح. -1

 . ر قطر األداجٍتغٍأٌ ٌعرف انطالب عهى كٍفٍح  -2

 .تحذٌذ َقاط انتًاثمأٌ ٌعرف انطالب عهى كٍفٍح  -3

يشاكم  أخطاءأو أيتدرتح تًهٍذٌح قثم دخىل انطالب نهتأكذ يٍ عذو وخىد  إخراء -4

 دخىل انطالب. مأثُاءإخراءانتدرتح وقث

5- 
دور انطانة فً 

 انتدرتح

 ارتذاء يهًاخ انىقاٌح عُذ انذخىل نهًعًم. -1

 أٌ ٌالحظ انًعٍذ أثُاء انشرذ. -2

 أٌ ٌالحظ انفًُ أثُاء إخراء انتدرتح. -3

 وفق تعهًٍاخ انًعٍذ وانفًُ. أٌ ٌقىو تإخراء انتدرتح -4

 

 رئيس قسن الجودة          سن                           ستار الوادة              رئيس القأ

 

 

 هلخص لتجربت هعوليت فى هادة هاكيناث تشغيل هبرهجه وهتقذهه
 



 انصُبعٍكهُة انتعهُى 

 

 

 يبكُُبت تشغُم يجريدة و يتقدية: اسن الوادةاإلَتبج                             بتكُىنىخُ: قسى القسن العلوي

 : د/ صبثرٍَ عجد هللا عجد انىهبةأستار الوادة

 برهجت هوقع القطع / تجربتاسن ال م

 يٍ انفصم اندراسٍ انثبٍَ نثانثب األسجىع -1

 انغرض يٍ انتدرثة -2

 .اندوال )األكىاد( انالزية انًسئىنة عٍ إخراء انتدرثة  عهً أٌ َتعرف انطبنت  -1

 .كُفُة كتبثة ثرَبيح ندسء ثسُط َحتىي عهً ثريدة يىقع انقطع أٌ َتعرف انطبنت عهً  -2

 

3- 
 إخراءخطىات 

 ودور انًعُد انتدرثة

 إخراء انتدهُسات انالزية نهًبكُُة . -1

 تىصُم انىصالت انالزية نهًبكُُة. -2

 .األكىاد انالزية إلخراء عًهُة انجريدةعهً أٌ َعرف انطالة  -3

صفر  –كتبثة ثرَبيح ثسُط َحتىي عهً )تحدَد صفر انًبكُُة انطبنت عهً كُفُة  تعرفَأٌ  -4

 .واالكىاد انالزية نعًهُة انجريدة( –انشغهة 

 أٌ َعرف انطالة ثأهًُة انسالية انًهُُة أثُبء انتشغُم. -5

4- 
دور انفٍُ فٍ 

 انتدرثة

 انتأكد يٍ سالية انىصالت انكهرثُة نهًبكُُة. -1

 .طرَقة إدخبل االكىاد نهًبكُُةأٌ َعرف انطالة عهً  -2

 –صفر انشغهة  –تحدَد صفر انًبكُُة  -تحدَد َقبط انتًبثمأٌ َعرف انطالة عهً كُفُة  -3

 .واالكىاد انالزية نعًهُة انجريدة

 أثُبءيشبكم  أخطبءأو أٌتدرثة تًهُدَة قجم دخىل انطالة نهتأكد يٍ عدو وخىد  إخراء -4

 دخىل انطالة. مإخراءانتدرثة وقج

5- 
دور انطبنت فٍ 

 انتدرثة

 ارتداء يهًبت انىقبَة عُد اندخىل نهًعًم. -1

 انًعُد أثُبء انشرذ.أٌ َالحظ  -2

 أٌ َالحظ انفٍُ أثُبء إخراء انتدرثة. -3

 أٌ َقىو ثإخراء انتدرثة وفق تعهًُبت انًعُد وانفٍُ. -4

 

 رئيس قسن الجودة          سن                           ستار الوادة              رئيس القأ

 

 

 هلخص لتجربت هعوليت فى هادة هاكيناث تشغيل هبرهجه وهتقذهه
 



 انصُبعٍكهُخ انتعهُى 

 

 

 يبكُُبد تشغُم يجزيدخ و يتقذيخ: اسن الوادةاإلَتبج                             بتكُىنىخُ: قسى القسن العلوي

 : د/ صبثزٍَ عجذ هللا عجذ انىهبةأستار الوادة

 القطع الخطىبرهجت / تجربتاسن ال م

 يٍ انفصم انذراسٍ انثبٍَ زاثعان األسجىع -1

 انغزض يٍ انتدزثخ -2

 .انقطع انخطًانذوال )األكىاد( انالسيخ انًسئىنخ عٍ إخزاء عهً أٌ َتعزف انطبنت  -1

 .َحتىي عهً اكىاد انقطع انخطً  كُفُخ كتبثخ ثزَبيحأٌ َتعزف انطبنت عهً  -2

 انجزَبيح نهًبكُُخ .أٌ َتعزف انطبنت عهً كُفُخ تغذَخ  -3

 وأَضب إخزاء انتشغُم. )يحبكبح( أٌ َتعزف عهً كُفُخ اختجبر انجزَبيح -4

3- 
 إخزاءخطىاد 

 ودور انًعُذ انتدزثخ

 إخزاء انتدهُشاد انالسيخ نهًبكُُخ . -1

 تىصُم انىصالد انالسيخ نهًبكُُخ. -2

 .انقطع انخطً األكىاد انالسيخ إلخزاء ثزيدخعهً أٌ َعزف انطالة  -3

َحتىي عهً األكىاد انالسيخ إلخزاء ثزيدخ انقطع كتبثخ ثزَبيح انطبنت عهً كُفُخ  َعهىأٌ  -4

 انخطً.

 أٌ َعزف انطالة ثأهًُخ انساليخ انًهُُخ أثُبء انتشغُم. -5

4- 
دور انفٍُ فٍ 

 انتدزثخ

 انتأكذ يٍ ساليخ انىصالد انكهزثُخ نهًبكُُخ. -1

 .طزَقخ إدخبل االكىاد نهًبكُُخأٌ َعزف انطالة عهً  -2

 –صفز انشغهخ  –تحذَذ صفز انًبكُُخ  -تحذَذ َقبط انتًبثمأٌ َعزف انطالة عهً كُفُخ  -3

 .واالكىاد انالسيخ نعًهُخ انجزيدخ

 أٌ َعهى انطبنت كُفُخ كتبثخ ثزَبيح َحتىي عهً األكىاد انالسيخ إلخزاء ثزيدخ انقطع انخطً. -4

 إخزاء انتشغُم)يحبكبح( وأَضب  عهً كُفُخ اختجبر انجزَبيحانطبنت عزف أٌ َ -5

يشبكم  أخطبءأو أٌتدزثخ تًهُذَخ قجم دخىل انطالة نهتأكذ يٍ عذو وخىد  إخزاء -6

 دخىل انطالة. مأثُبءإخزاءانتدزثخ وقج

5- 
دور انطبنت فٍ 

 انتدزثخ

 ارتذاء يهًبد انىقبَخ عُذ انذخىل نهًعًم. -1

 أٌ َالحظ انًعُذ أثُبء انشزذ. -2

 أٌ َالحظ انفٍُ أثُبء إخزاء انتدزثخ. -3

 َقىو ثإخزاء انتدزثخ وفق تعهًُبد انًعُذ وانفٍُ.أٌ  -4

 

 رئيس قسن الجودة          سن                           ستار الوادة              رئيس القأ

 

 هلخص لتجربت هعوليت فى هادة هاكيناث تشغيل هبرهجه وهتقذهه
 



 انصُبعٍكهُخ انتعهُى 

 

 يبكُُبد تشغُم يجزيدخ و يتقذيخ: اسن الوادةاإلَتبج                             بتكُىنىخُ: قسى القسن العلوً

 : د/ صبثزٍَ عجذ هللا عجذ انىهبةأستار الوادة

 الذائريالقطع برهجت / تجربتاسن ال م

 يٍ انفصم انذراسٍ انثبٍَ خبيسان األسجىع -1

 انغزض يٍ انتدزثخ -2

 .انذائزٌانقطع انذوال )األكىاد( انالسيخ انًسئىنخ عٍ إخزاء عهً أٌ َتعزف انطبنت  -1

 .وانذائزٌ َحتىي عهً اكىاد انقطع انخطً كُفُخ كتبثخ ثزَبيحأٌ َتعزف انطبنت عهً  -2

 كُفُخ تغذَخ انجزَبيح نهًبكُُخ .أٌ َتعزف انطبنت عهً  -3

 وأَضب إخزاء انتشغُم. )يحبكبح( أٌ َتعزف عهً كُفُخ اختجبر انجزَبيح -4

3- 
 إخزاءخطىاد 

 ودور انًعُذ انتدزثخ

 إخزاء انتدهُشاد انالسيخ نهًبكُُخ . -1

 تىصُم انىصالد انالسيخ نهًبكُُخ. -2

 .انقطع انخطً األكىاد انالسيخ إلخزاء ثزيدخعهً أٌ َعزف انطالة  -3

 أٌ َعزف انطالة عهً األكىاد انالسيخ إلخزاء ثزيدخ انقطع انذائزي. -4

َحتىي عهً األكىاد انالسيخ إلخزاء ثزيدخ انقطع كتبثخ ثزَبيح انطبنت عهً كُفُخ  َعهىأٌ  -5

 انخطً.

أٌ َعهى انطبنت عهً كُفُخ كتبثخ ثزَبيح َحتىي عهً األكىاد انالسيخ إلخزاء ثزيدخ انقطع  -6

 انخطً.

 أٌ َعزف انطالة ثأهًُخ انساليخ انًهُُخ أثُبء انتشغُم. -7

4- 
دور انفٍُ فٍ 

 انتدزثخ

 انتأكذ يٍ ساليخ انىصالد انكهزثُخ نهًبكُُخ. -1

 .طزَقخ إدخبل االكىاد نهًبكُُخأٌ َعزف انطالة عهً  -2

 –صفز انشغهخ  –تحذَذ صفز انًبكُُخ  -تحذَذ َقبط انتًبثمأٌ َعزف انطالة عهً كُفُخ  -3

 .واالكىاد انالسيخ نعًهُخ انجزيدخ

أٌ َعهى انطبنت عهً كُفُخ كتبثخ ثزَبيح َحتىي عهً األكىاد انالسيخ إلخزاء ثزيدخ انقطع  -4

 .وانذائزي انخطً

 أٌ َتعزف عهً كُفُخ اختجبر انجزَبيح)يحبكبح( وأَضب إخزاء انتشغُم -5

يشبكم  أخطبءأو أٌتدزثخ تًهُذَخ قجم دخىل انطالة نهتأكذ يٍ عذو وخىد  إخزاء -6

 دخىل انطالة. مأثُبءإخزاءانتدزثخ وقج

5- 
دور انطبنت فٍ 

 انتدزثخ

 ارتذاء يهًبد انىقبَخ عُذ انذخىل نهًعًم. -1

 أٌ َالحظ انًعُذ أثُبء انشزذ. -2

 أٌ َالحظ انفٍُ أثُبء إخزاء انتدزثخ. -3

 أٌ َقىو ثإخزاء انتدزثخ وفق تعهًُبد انًعُذ وانفٍُ. -4

 

 رئيس قسن الجودة          سن                           رئيس الق   ستار الوادة           أ

 هلخص لتجربت هعوليت فى هادة هاكيناث تشغيل هبرهجه وهتقذهه
 



 انصُبعٍكهُخ انتعهُى 

 

 يبكُُبد تشغُم يجزيدخ و يتقذيخ: اسن الوادةاإلَتبج                             بتكُىنىخُ: قسى القسن العلوي

 : د/ صبثزٍَ عجذ هللا عجذ انىهبةأستار الوادة

 التأكل وطول االداةهعادلت / تجربتاسن ال م

 يٍ انفصم انذراسٍ انثبٍَ سبدصان األسجىع -1

 انغزض يٍ انتدزثخ -2

 .هذِ انعًهُخانذوال )األكىاد( انالسيخ انًسئىنخ عٍ إخزاء عهً أٌ َتعزف انطبنت  -1

 .االَظًخ انًختهفخ الخزاء هذِ انعًهُخ اَىاع أٌ َتعزف انطبنت عهً -2

 .هذِ انقُىكُفُخ ثزيدخ أٌ َتعزف انطبنت عهً  -3

 وأَضب إخزاء انتشغُم. )يحبكبح(أٌ َتعزف عهً كُفُخ اختجبر انجزَبيح -4

3- 
 إخزاءخطىاد 

 ودور انًعُذ انتدزثخ

 إخزاء انتدهُشاد انالسيخ نهًبكُُخ . -1

 تىصُم انىصالد انالسيخ نهًبكُُخ. -2

 .اَىاع االَظًخ انًختهفخ الخزاء هذِ انعًهُخعهً أٌ َعزف انطالة  -3

 .انذوال )األكىاد( انالسيخ انًسئىنخ عٍ إخزاء هذِ انعًهُخأٌ َعزف انطالة عهً  -4

 أٌ َعزف انطالة ثأهًُخ انساليخ انًهُُخ أثُبء انتشغُم. -5

4- 
دور انفٍُ فٍ 

 انتدزثخ

 انتأكذ يٍ ساليخ انىصالد انكهزثُخ نهًبكُُخ. -1

 .طزَقخ إدخبل االكىاد نهًبكُُخأٌ َعزف انطالة عهً  -2

 –صفز انشغهخ  –تحذَذ صفز انًبكُُخ  -تحذَذ َقبط انتًبثمأٌ َعزف انطالة عهً كُفُخ  -3

 .واالكىاد انالسيخ نعًهُخ انجزيدخ

 .هذِ انعًهُخ أٌ َعهى انطبنت عهً كُفُخ كتبثخ ثزَبيح َحتىي عهً األكىاد انالسيخ إلخزاء -4

 انتشغُمأٌ َتعزف عهً كُفُخ اختجبر انجزَبيح)يحبكبح( وأَضب إخزاء  -5

 أثُبءيشبكم  أو أخطبء أٌتدزثخ تًهُذَخ قجم دخىل انطالة نهتأكذ يٍ عذو وخىد  إخزاء -6

 دخىل انطالة. مإخزاءانتدزثخ وقج

5- 
دور انطبنت فٍ 

 انتدزثخ

 ارتذاء يهًبد انىقبَخ عُذ انذخىل نهًعًم. -1

 أٌ َالحظ انًعُذ أثُبء انشزذ. -2

 أٌ َالحظ انفٍُ أثُبء إخزاء انتدزثخ. -3

 ثإخزاء انتدزثخ وفق تعهًُبد انًعُذ وانفٍُ. أٌ َقىو -4

 

 رئيس قسن الجودة          سن                           ستار الوادة              رئيس القأ
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 انصُبعٙكهٛخ انتعهٛى 

 

 يبكُٛبد تشغٛم يجزيدخ ٔ يتقديخ: اسن الوادةاإلَتبج                             بتكُٕنٕخٛ: قسى القسن العلوي

 : د/ صبثزٍٚ عجد هللا عجد انْٕبةأستار الوادة

 ذوراث الثابتتالبرهجت / تجربتاسن ال م

 يٍ انفصم اندراسٙ انثبَٙ بثعسان األسجٕع -1

 انغزض يٍ انتدزثخ -2

 .اندٔراد انثبثتّاندٔال )األكٕاد( انالسيخ انًسئٕنخ عٍ إخزاء عهٗ أٌ ٚتعزف انطبنت  -1

كٛفٛخ كتبثخ ثزَبيح ٚحتٕٖ عهٗ اندٔراد انثبثتخ نهًبكُٛخ انًتبحخ  أٌ ٚتعزف انطبنت عهٗ -2

 .تُفٛذ انجزَبيحٔانقبدرح عهٗ 

 .تغذٚخ انجزَبيح نهًبكُٛخأٌ ٚتعزف انطبنت عهٗ  -3

 ٔأٚضب إخزاء انتشغٛم. )يحبكبح( أٌ ٚتعزف عهٗ كٛفٛخ اختجبر انجزَبيح -4

3- 
 إخزاءخطٕاد 

 ٔدٔر انًعٛد انتدزثخ

 إخزاء انتدٓٛشاد انالسيخ نهًبكُٛخ . -1

 تٕصٛم انٕصالد انالسيخ نهًبكُٛخ. -2

 .)األكٕاد( انالسيخ انًسئٕنخ عٍ إخزاء ْذِ انعًهٛخاندٔال عهٗ أٌ ٚعزف انطالة  -3

 .كٛفٛخ كتبثخ ثزَبيح ٚحتٕٖ عهٗ اندٔراد انثبثتخأٌ ٚعزف انطالة عهٗ  -4

 أٌ ٚعزف انطالة ثأًْٛخ انساليخ انًُٓٛخ أثُبء انتشغٛم. -5

4- 
دٔر انفُٙ فٙ 

 انتدزثخ

 انتأكد يٍ ساليخ انٕصالد انكٓزثٛخ نهًبكُٛخ. -1

 .طزٚقخ إدخبل االكٕاد نهًبكُٛخأٌ ٚعزف انطالة عهٗ  -2

 –صفز انشغهخ  –تحدٚد صفز انًبكُٛخ  -تحدٚد َقبط انتًبثمأٌ ٚعزف انطالة عهٗ كٛفٛخ  -3

 .ٔاالكٕاد انالسيخ نعًهٛخ انجزيدخ

 .ْذِ انعًهٛخ أٌ ٚعهى انطبنت عهٗ كٛفٛخ كتبثخ ثزَبيح ٚحتٕٖ عهٗ األكٕاد انالسيخ إلخزاء -4

 انجزَبيح)يحبكبح( ٔأٚضب إخزاء انتشغٛمأٌ ٚتعزف عهٗ كٛفٛخ اختجبر  -5

يشبكم  أخطبءأٔ أ٘تدزثخ تًٓٛدٚخ قجم دخٕل انطالة نهتأكد يٍ عدو ٔخٕد  إخزاء -6

 دخٕل انطالة. مأثُبءإخزاءانتدزثخ ٔقج

5- 
دٔر انطبنت فٙ 

 انتدزثخ

 ارتداء يًٓبد انٕقبٚخ عُد اندخٕل نهًعًم. -1

 أٌ ٚالحظ انًعٛد أثُبء انشزذ. -2

 أثُبء إخزاء انتدزثخ.أٌ ٚالحظ انفُٙ  -3

 أٌ ٚقٕو ثإخزاء انتدزثخ ٔفق تعهًٛبد انًعٛد ٔانفُٙ. -4
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