
      Automotive and Tractor Technology Dept.                                                   قســم تكنولوجيا السيارات والجرارات 

 

 

 

 

    

 

 

 سكو مصرأمام ب –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    لصناعي كليــــة التعليــم ا  

 

 اسم المـــادة: اساسيات كهربية     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

 الفرقة الدراسية : الثانية     صبري رمضان عالمأستاذ المادة: أ.م.د / 

 اسم الجهاز / جهاز الفولتميتر م

 من الفصل الدراسي الثانيالثاني  األسبوع 1

 العداد مختلفة من البطارياتقياس قيمة الفولت  اسم التجربة 7

3 
الغرض من 

 التجربة

 قيمة الفولت  ياسقأن يتعرف الطالب علي طريقة  -1

ب علي كيفية قياس الفولت لبطاريات متصلة علي التوازي طالأن يتدرب ال -7

 اوالتوالي او االثنين معا  

 تغيير قيمة جهد البطاريةفهم الطالب العوامل المؤثرة علي أن ي -3

5 

 خطوات اجراء

التجربة ودور 

 المعيد

 اتباع خطوات األمن والسالمة -1

 فحص جهاز القياس  -7

 توالي وتوازي معا –التوازي  –توصيل البطاريات علي التوالي  -3

 قيمة الجهد في كل حالةبدء التجربة وقياس  -5

4 
دور الفني في 

 التجربة

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -1

 القياس اعداد اجهزة القياس والعدد الالزمة لعملية -7

 والتأكد من عدم وجود اي اعطال او اخطاء تشغيل الجهاز -3

8 
دور الطالب في 

 التجربة

 قياس وتسجيل القراءات  -1

 تحليل النتائج التي تم الوصول اليها -7

 

 رئيس قسم الجودة    رئيس القسم    أستاذ المادة

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أساسيات كهربيه
 



      Automotive and Tractor Technology Dept.                                                   قســم تكنولوجيا السيارات والجرارات 

 

 

 

 

    

 

 

 سكو مصرأمام ب –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    لصناعي كليــــة التعليــم ا  

 

 ـــادة: آساسيات كهربيةالم اسم     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

 الفرقة الدراسية : الثانية     صبري رمضان عالمأستاذ المادة: أ.م.د / 

 اسم الجهاز /  االفوميتر م

 من الفصل الدراسي الثاني الثالث األسبوع 1

  اسم التجربة 7

3 
الغرض من 

 التجربة

 ب علي عملية قياس قيمة التيار الكهربيأن يتعرف الطال -1

 ب علي كيفية قياس التيار الكهربيلطالأن يتدرب ا -7

 فهم الطالب العوامل المؤثرة علي قيمة التيارأن ي -3

5 

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 اتباع خطوات األمن والسالمة -1

 شف علي جهاز القياسالك -7

 عدد من البطاريات بالتوالي والتوازيتوصيل  -3

 قيمة التيار في كل حالةبدء التجربة وقياس  -5

4 
الفني في دور 

 التجربة

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -1

 اعداد اجهزة القياس والعدد الالزمة لعملية القياس -7

 والتأكد من عدم وجود اي اعطال او اخطاءتشغيل الجهاز  -3

8 
دور الطالب في 

 التجربة

 قياس وتسجيل القراءات  -1

 تحليل النتائج التي تم الوصول اليها -7

 

 رئيس قسم الجودة    رئيس القسم    أستاذ المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أساسيات كهربيه
 



      Automotive and Tractor Technology Dept.                                                   قســم تكنولوجيا السيارات والجرارات 

 

 

 

 

    

 

 

 سكو مصرأمام ب –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    لصناعي كليــــة التعليــم ا  

 

 اسم المـــادة: آساسيات كهربية     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

 الفرقة الدراسية : الثانية     صبري رمضان عالمأستاذ المادة: أ.م.د / 

 اسم الجهاز / االوميتر م

 الدراسي الثانيمن الفصل  الرابع األسبوع 1

 قياس المقاومات الكهربية اسم التجربة 7

3 
الغرض من 

 التجربة

 طالب علي عملية قياس المقاومة الكهربيةأن يتعرف ال -5

 لطالب علي كيفية قياس المقاومة الكهربيةأن يتدرب ا -4

 فهم الطالب العومال المؤثرة علي قيمة المقاومة الكهربيةأن ي -8

5 

خطوات اجراء 

ر التجربة ودو

 المعيد

 اتباع خطوات األمن والسالمة -4

 فحص جهاز االختبار -8

 توصيل عدد من المقاومات علي التوالي والتوازي  -2

 قيمة المقاومة في حاالت مختلفةبدء التجربة وقياس  -6

4 
دور الفني في 

 التجربة

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -5

 اعداد اجهزة القياس والعدد الالزمة لعملية القياس -4

 والتأكد من عدم وجود اي اعطال او اخطاءلجهاز تشغيل ا -8

8 
دور الطالب في 

 التجربة

 قياس وتسجيل القراءات  -1

 تحليل النتائج التي تم الوصول اليها -7

 

 رئيس قسم الجودة    رئيس القسم    أستاذ المادة

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أساسيات كهربيه
 


