
رئيس قسم الجودة                   رئيس القسم                                               لمادة    أستاذ ا  
 

  
يكلية التعليم الصناع         

 

 

 

تليفوناتاسم المادة :                القسم العلمي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات                            

                                                             استاذ المادة :  د/ أيمن حجاج

                                                                       

 م         /  المقسمات ) السنتراالت(اسم التجربة 

 1 االسبوع  االول من الفصل الدراسي الثاني

ان يشرح الطالب مكونات السنترال الرئيسية من خالل السنترال  -1                                           

التعليمي             

ان يري الطالب مكونات السنترال الرئيسية من خالل السنترال  -2                                                          

     التعليمي     

لتعامل مع مكونات السنترال الرئيسية من اان يكتسب الطالب مهارة  -3

السنترال التعليميل خال      

الغرض من التجربة 

                         

 

 

2  

 

 

احضر السنترال التعليمييقوم ب -1  

ح المكونات الرئيسة للسنتراليوضيقوم بت -2  

شرح وظيفة كل مرحلة في السنترال  يقوم ب -3  

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة -2  

مشاكل قبل اجراء  غبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء اوتش -3

وقبل دخول الطالب للمعمل   التجربة       

دور الفني في 

 التجربة

 

4 

        وضح المكونات الرئيسية للسنترال عمليا من خالل السنترال ت -1

التعليمي      

شرح وظيفة كل مرحلة من مراحل السنترالب يقوم-2  

 

لب في دور الطا

 التجربة

 

5 

 

 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تليفونات
 



رئيس قسم الجودة                   رئيس القسم                                               لمادة    أستاذ ا  
 

 
كلية التعليم الصناعي              

 

 

 

 

 

 

تليفوناتاسم المادة :                         القسم العلمي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات                   

 استاذ المادة :  د/ أيمن حجاج                                                            

 

 م  / االعطال الشائعه في التليفونات االرضية   اسم التجربة 

 1 االسبوع  الثاني من الفصل الدراسي الثاني

ان يكتشف الطالب االعطال في التليفونات االرضية  -1  

ان يصلح الطالب االعطال في التليفونات االرضية  -2  

   للتليفونات لداخلية اان يكتسب الطالب مهارة التعامل مع المكونات  -3

االرضية      

 الغرض من التجربة

 

2 

احضر التليفون االرضي التعليمي ب يقوم-1  

شرح االعطال الشائعة في التليفونات االرضيةيقوم ب -2  

ذ احد هذة االعطال الشائعة عمليا علي التليفون التعليميينفيقوم بت -3  

فون التعليمياحد هذة االعطال الشائعة عمليا علي التلي ضبطيقوم ب -4  

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

                      التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة    -2

مشاكل قبل اجراء  تشغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء او -3

وقبل دخول الطالب للمعمل  التجربة       

  

دور الفني في 

 التجربة

 

4 

التعليمي بعض االعطال في التليفون االرضي فااكتش -1  

بعض االعطال في التليفون االرضي التعليمي ضبط -2  
دور الطالب في 

 التجربة

 

5 

 

 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تليفونات
 



رئيس قسم الجودة                   رئيس القسم                                               لمادة    أستاذ ا  
 

 
كلية التعليم الصناعي              

 

 

 

 

 

تليفوناتاسم المادة :                        القسم العلمي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات                     

 استاذ المادة :  د/ أيمن حجاج                                                            

 

          

                                     

/ التليفون المحمول          اسم التجربة  م 

سبوع اال الثالث من الفصل الدراسي الثاني  1 

مكونات الرئيسية للتليفون المحمولان يذكر الطالب ال -1  

   ان يشرح الطالب وظيفة كل جزء من المكونات الرئيسية للتلبفون  -2

المحمول      

      المحمول من خالل ان بري الطالب المكونات الرئيسية للتلبفون  -3

التعليمي التليفون المحمول      

                                                                                                          

 الغرض من التجربة

 

2 

احضر التليفون المحمول التعليميب يقوم-1  

وضح المكونات الرئيسية للتليفون المحموليقوم بت -2  

شرح وظيفة كل جزء من اجزاء التليفون المحموليقوم ب -3  

ء خطوات اجرا

التجربة ودور 

 المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة -2  

و مشاكل قبل اجراء تشغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء ا -3

وقبل دخول الطالب للمعمل   التجربة       

دور الفني في 

 التجربة

 

4 

سية للتليفون المحمول المكونات الرئي ذكر -1  

شرح وظيفة كل جزء من اجزاء التليفون المحمول -2  

دور الطالب في 

 التجربة

 

5 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تليفونات
 



رئيس قسم الجودة                   رئيس القسم                                               لمادة    أستاذ ا  
 

 
 

 
كلية التعليم الصناعي              

 

 

 

 

تليفوناتاسم المادة :                               القسم العلمي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات              

د/ أيمن حجاج                                                             استاذ المادة :   

 

/ االعطال الشائعة للتليفون المحمول         اسم التجربة   م 

 1 االسبوع  الرابع من الفصل الدراسي الثاني

ان يكتشف الطالب االعطال في التليفون المحمول -1  

ليفون المحمولان يصلح الطالب االعطال في الت -2  

     ان يكتسب الطالب مهارة التعامل مع المكونات الداخلية للتليفون  -3

المحمول      

 الغرض من التجربة

 

2 

احضرالتليفون المحمول التعليمييقوم ب -1   

شرح االعطال الشائعة في التليفون المحموليقوم ب -2  

ليفون المحمول ذ احد هذة االعطال الشائعة عمليا علي التينفيقوم بت -3

 التعليمي

  احد هذة االعطال الشائعة عمليا علي التليفون المحمول  ضبطيقوم ب-4

التعليمي   

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة -2  

و مشاكل قبل اجراء طاء اتشغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخ -3

وقبل دخول الطالب للمعمل    التجربة      

دور الفني في 

 التجربة

 

4 

بعض االعطال في التليفون المحمول التعليمي فااكتش -1  

بعض االعطال في التليفون المحمول التعليمي ضبط  -2  
دور الطالب في 

 التجربة

 

5 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تليفونات
 


