
      Automotive and Tractor Technology Dept.                                                   لجراراتقســم تكنولوجيا السيارات وا  

 

 

 

 

    

 

 

 أمام بسكو مصر –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    لصناعي كليــــة التعليــم ا  

 

 (1اسم المـــادة: آالت احتراق )     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

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

 اسم الجهاز / محرك ديزل م

 األول من الفصل الدراسي الثاني األسبوع 1

 قياس ضغط االنضغاط اسم التجربة 7

3 
غرض من ال

 التجربة

 أن يتعرف الطالب علي عملية قياس ضغط االنضغاط  لكل االسطوانات -1

 أن يتدرب الطالب علي كيفية قياس ضغط االنضغاط -7

 خالل هذا القياس أن يحكم الطالب علي حالة االسطوانات من -3

5 

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 اتباع خطوات األمن والسالمة -1

 د وزيت التزييتالكشف علي مياه التبري -7

 ادارة المحرك حتي وصوله لدرجة حرارة التشغيل -3

  بدء التجربة وقياس ضغط االنضغاط  -5

4 
دور الفني في 

 التجربة

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -1

 اعداد اجهزة القياس والعدد الالزمة لعملية القياس -7

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

8 
ب في دور الطال

 التجربة

 قياس وتسجيل قراءات الضغط -1

 تحليل النتائج التي تم الوصول اليها -7

 

 رئيس قسم الجودة    رئيس القسم    أستاذ المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1االت احتراق )ملخص لتجربة معملية فى مادة 



      Automotive and Tractor Technology Dept.                                                   لجراراتقســم تكنولوجيا السيارات وا  

 

 

 

 

    

 

 

 أمام بسكو مصر –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    لصناعي كليــــة التعليــم ا  

 

 (1اسم المـــادة: آالت احتراق )     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

 لفرقة الدراسية : الثالثةا     صبري رمضان عالمأستاذ المادة: أ.م.د / 

 اسم الجهاز / محرك ديزل م

 الثاني من الفصل الدراسي الثاني األسبوع 1

 قياس الكفاءة الحجمية اسم التجربة 7

3 
الغرض من 

 التجربة

 أن يتعرف الطالب علي عملية قياس الكفاءة الحجمية -1

 أن يتدرب الطالب علي كيفية قياس الكفاءة الحجمية -7

 علي حالة المحرك من خالل هذا القياس أن يحكم الطالب -3

5 

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 اتباع خطوات األمن والسالمة -1

 الكشف علي مياه التبريد وزيت التزييت -7

 ادارة المحرك حتي وصوله لدرجة حرارة التشغيل -3

 بدء التجربة وقياس الكفاءة الحجمية عند سرعات واحمال مختلفة -5

4 
دور الفني في 

 بةالتجر

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -1

 اعداد اجهزة القياس والعدد الالزمة لعملية القياس -7

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

8 
دور الطالب في 

 التجربة

 معدل تدفق الهواء الفعلي للمحركقياس وتسجيل قراءات  -1

 حساب المعدل النظري للهواء الالزم لعملية االحتراق -7

 حساب الكفاءة الحجمية للمحرك -3

 

 رئيس قسم الجودة    رئيس القسم    أستاذ المادة

 

 

 

 

 

 

 (1االت احتراق )ملخص لتجربة معملية فى مادة 



      Automotive and Tractor Technology Dept.                                                   لجراراتقســم تكنولوجيا السيارات وا  

 

 

 

 

    

 

 

 أمام بسكو مصر –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    لصناعي كليــــة التعليــم ا  

 

 (1اسم المـــادة: آالت احتراق )     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

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

 زلاسم الجهاز / محرك دي م

 الثاني من الفصل الدراسي الثاني األسبوع 1

 قياس اداء المحرك اسم التجربة 7

3 
الغرض من 

 التجربة

 أن يتعرف الطالب علي عملية قياس اداء المحرك  -5

 أن يتدرب الطالب علي كيفية قياس اداء المحرك -4

 أن يحكم الطالب علي حالة المحرك من خالل هذا القياس -8

5 

خطوات اجراء 

ودور  التجربة

 المعيد

 اتباع خطوات األمن والسالمة -4

 الكشف علي مياه التبريد وزيت التزييت -8

 ادارة المحرك حتي وصوله لدرجة حرارة التشغيل -2

 بدء التجربة وقياس اداء المحرك عند سرعات واحمال مختلفة -6

4 
دور الفني في 

 التجربة

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -5

 زمة لعملية القياساعداد اجهزة القياس والعدد الال -4

 تشغيل المحرك والتأكد من عدم وجود اي اعطال او اخطاء -8

8 
دور الطالب في 

 التجربة

 قياس وتسجيل قراءات عزم المحرك الفرملي وسرعة دوران المحرك -5

 حساب قدرة المحرك الفرملية -4

 رسم منحنيات األداء للمحرك وتحليلها -8

 

 جودةرئيس قسم ال    رئيس القسم    أستاذ المادة

 

 (1االت احتراق )ملخص لتجربة معملية فى مادة 


