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 أمام بسكو مصر –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    لصناعي كليــــة التعليــم ا  

 

 اسم المـــادة: كهرباء السيارات     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

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

 اسم الجهاز / منصة اختبار البطاريات م

 من الفصل الدراسي الثانيالثاني  األسبوع 1

 مقاومة البطاريةقياس جهد و اسم التجربة 7

3 
الغرض من 

 التجربة

 ياس جهد ومقاومة البطاريةأن يتعرف الطالب علي عملية ق -1

 طالب علي كيفية قياس جهد ومقاومة البطاريةأن يتدرب ال -7

 لبطارية من خالل قيمة الجهد والتيار والمقاومةأن يحكم الطالب علي حالة ا -3

5 

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 األمن والسالمة اتباع خطوات -1

 شف علي حالة الجهاز والبطارياتالك -7

 توصيل البطاريات علي التوالي والتوازي -3

 الجهد والمقاومة في الحاالت المختلفةبدء التجربة وقياس ضغط  -5

4 
دور الفني في 

 التجربة

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -1

 اعداد اجهزة القياس والعدد الالزمة لعملية القياس -7

  عدم وجود اي اعطال او اخطاءالتأكد من  -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

 

 

 

 

 

 

 

 كهرباء السيارات ملخص لتجربة معملية فى مادة



      Automotive and Tractor Technology Dept.                                                   تكنولوجيا السيارات والجرارات قســم  

 

 

 

 

    

 

 

 أمام بسكو مصر –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    لصناعي كليــــة التعليــم ا  

 

 المـــادة: كهرباء السيارات اسم     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

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

 اسم الجهاز / منصة اختبار مولد التيار ) الدينامو ( م

 من الفصل الدراسي الثاني الثالث األسبوع 1

 قياس قيمة تيار المولد اسم التجربة 7

3 
الغرض من 

 التجربة

 المولد الكهربيب علي عملية قياس قيمة تيار أن يتعرف الطال -1

 ب علي كيفية قياس قيمة تيار المولد الكهربيأن يتدرب الطال -7

 ي حالة المولد من خالل قياس التيار والمقاومةأن يحكم الطالب عل -3

5 

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 اتباع خطوات األمن والسالمة -1

 شف علي حالة مولد التيارالك -7

 اسالك كهربية ( –ارية بط –توصيل الدائرة الكهربية ) مولد   -3

 مختلفة ء التجربة وقياس التيار والمقاومة عند سرعاتبد -5

4 
دور الفني في 

 التجربة

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -1

 اعداد اجهزة القياس والعدد الالزمة لعملية القياس -7

  التأكد من عدم وجود اي اعطال او اخطاء -3

8 
دور الطالب في 

 التجربة

 قياس وتسجيل قراءات التيار والمقاومة -1

 تحليل النتائج التي تم الوصول اليها  -7

 

 رئيس قسم الجودة    رئيس القسم    أستاذ المادة

 

 

 

 

 

 

 

 كهرباء السياراتملخص لتجربة معملية فى مادة 



      Automotive and Tractor Technology Dept.                                                   تكنولوجيا السيارات والجرارات قســم  

 

 

 

 

    

 

 

 أمام بسكو مصر –كلية التعليم الصناعي األميرية السواح 

 7482652ت/فاكس:

 

Faculty of Industrial Education                                                                                    لصناعي كليــــة التعليــم ا  

 

 اسم المـــادة: كهرباء السيارات     القسم العلمي : تكنولوجيا السيـــارات والجرارات

 رقة الدراسية : الثالثةالف     صبري رمضان عالمأستاذ المادة: أ.م.د / 

 اسم الجهاز / منصة اختبار باديء الحركة ) المارش ( م

 من الفصل الدراسي الثاني الرابع األسبوع 1

 قياس اداء باديء الحركة اسم التجربة 7

3 
الغرض من 

 التجربة

 طالب علي عملية قياس اداء باديء الحركةأن يتعرف ال -5

 اء بدايء الحركةلطالب علي كيفية قياس ادأن يتدرب ا -4

 من خالل هذا القياس أن يحكم الطالب علي حالة بدايء الحركة -8

5 

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 اتباع خطوات األمن والسالمة -4

 شف علي حالة باديء الحركةالك -8

 اسالك كهربية ( –مارش  –توصيل الدائرة الكهربية ) بطارية  -2

 مختلفة تياس اداء المحرك عند سرعابدء التجربة وق -6

4 
دور الفني في 

 التجربة

 اتخاذ اجراءات األمن والسالمة  -5

 اعداد اجهزة القياس والعدد الالزمة لعملية القياس -4

 التأكد من عدم وجود اي اعطال او اخطاء -8

8 
دور الطالب في 

 التجربة

 قياس وتسجيل قراءات الضغط -1

 تحليل النتائج التي تم الوصول اليها  -7

 

 رئيس قسم الجودة    القسم رئيس    أستاذ المادة

 

 لسياراتكهرباء املخص لتجربة معملية فى مادة 


