
      Automotive and Tractor Technology Dept.                                                   قســم تكنولوجيا السيارات والجرارات 

 

 

 

 

    

 

 

 م بسكو مصرأما –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    ناعي لصكليــــة التعليــم ا  

 

 اسم المـــادة: دوائر هيدروليكية     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

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

 اسم الجهاز / منصة دوائر هيدروليكية م

 من الفصل الدراسي الثاني الثاني األسبوع 1

 الدائرة الهيدروليكيةقياس ضغط  اسم التجربة 7

3 
الغرض من 

 التجربة

 ياس ضغط الزيت داخل الدائرةأن يتعرف الطالب علي عملية ق -1

 طالب علي كيفية قياس ضغط الزيت داخل الدائرةأن يتدرب ال -7

 أن يحكم الطالب علي سالمة الدورة الهيدروليكية من خالل قياس الضغط -3

5 

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 وات األمن والسالمةاتباع خط -1

 مستوي الزيت في الدائرة الهيدروليكيةشف علي الك -7

 فحص مكونات الدائرة الهيدروليكية وحالة التوصيل  -3

 س الضغط عند نقاط مختلفةبدء التجربة وقيا -5

4 
دور الفني في 

 التجربة

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -1

 اعداد اجهزة القياس والعدد الالزمة لعملية القياس -7

 والتأكد من عدم وجود اي اعطال او اخطاءغيل اللدائرة تش -3

8 
دور الطالب في 

 التجربة

 قياس وتسجيل قراءات الضغط -1

 تحليل النتائج التي تم الوصول اليها -7

 

 رئيس قسم الجودة    رئيس القسم    أستاذ المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوائر هيدروليكيةملخص لتجربة معملية فى مادة 



      Automotive and Tractor Technology Dept.                                                   قســم تكنولوجيا السيارات والجرارات 

 

 

 

 

    

 

 

 م بسكو مصرأما –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    ناعي لصكليــــة التعليــم ا  

 

 دة: دوائر هيدوروليكيةالمـــا اسم     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

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

 اسم الجهاز / منصة اختبار طلمبات هيدروليكية م

 من الفصل الدراسي الثاني الثالث األسبوع 1

 للطلمبة قياس الكفاءة الحجمية اسم التجربة 7

3 
الغرض من 

 التجربة

 للطلمبة الهيدروليكية أن يتعرف الطالب علي عملية قياس الكفاءة الحجمية -1

 للطلمبة الهيدروليكية أن يتدرب الطالب علي كيفية قياس الكفاءة الحجمية -7

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

5 

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 اتباع خطوات األمن والسالمة -1

 لي مستوي زيت الهيدروليكالكشف ع -7

 دارة المنظومة للتاكد من عدم وجود تسريبا -3

 بدء التجربة وقياس الكفاءة الحجمية عند سرعات واحمال مختلفة -5

4 
دور الفني في 

 التجربة

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -1

 اعداد اجهزة القياس والعدد الالزمة لعملية القياس -7

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

8 
دور الطالب في 

 التجربة

 دخول وخروج الزيت معدل قياس وتسجيل قراءات -1

 حساب الكفاءة الحجمية للطلمبة -7

 

 

 رئيس قسم الجودة    رئيس القسم    أستاذ المادة

 

 

 

 

 

 

 دوائر هيدروليكية ملخص لتجربة معملية فى مادة


