
 الصناعيكلية التعليم 

 

 

 تصميم عدة : اسم المادة                        االنتاج: قسم تكنووجيا القسم العلمي

 صابرين عبد هللا عبد الوهاب  : د/ استاذ المادة

  السحب اسطمبة اسم الجهاز/  م

 من الفصل الدراسي الثاني الرابع االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 

 .)اجزاء االسطمبة (   die-setتصميم ال  -1

 .اعداد الرسم التنفيذى لكل جزء من اجزاء االسطمبة  -2

 .التنفيذى  على الرسم  اتصنيع اجزاء االسطمبة بناء -3

3- 
خطوات اجراء 

 ودور المعيد التجربة

 

 الخطوات 

 . الالزمة لتصميم االجزاء اجراء الحسابات  -1

 .اختيار المواد الالزمة للتصنيع لكل جزء  -2

 .الرسم التجميعى لالسطمبة عمل  -3

 .عمل الرسم التنفيذى لكل جزء من االجزاء  -4

 .تصنيع االجزاء وتجميعها  -5

 دور المعيد 

 توضيح مبدئى للخطوات فى بداية التجربة وتوجية الطلبة خالل العمل والتاكيد على الهدف من  -6

 التجربة 

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 

الصحيح  ءمشاركة الطلبة خطوات التصنيع بما يتضمن سالمتهم خالل العمل وارشادهم لكيفية االدا

 للخطوات المطلوبة 

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 

 استخدام ادوات االمان الالزمة  مثل الواقيات  . -1

 .اجراء الخطوات العملية الخاصة بالتجربة  -2

 .تعلم الطرق الصحيحة الداء الخطوات العملية من خالل توجية المعيد والفنى  -3

 .يسجل المالحظات الهامة التى يتعلمها خالل العمل  -4

 تقديم تقرير شامل عن التجربة . -5

    

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                         ستاذ المادة       أ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تصميم عدة
 



 الصناعيكلية التعليم 

 

 

 تصميم عدة : اسم المادة                        االنتاج: قسم تكنووجيا القسم العلمي

 صابرين عبد هللا عبد الوهاب  : د/ استاذ المادة

  القطع المركبة اسطمبة اسم الجهاز/  م

 من الفصل الدراسي الثاني لثانىا االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 

 .)اجزاء االسطمبة (   die-setتصميم ال  -1

 .اعداد الرسم التنفيذى لكل جزء من اجزاء االسطمبة  -2

 .التنفيذى  على الرسم  اتصنيع اجزاء االسطمبة بناء -3

3- 
خطوات اجراء 

 ودور المعيد التجربة

 

 الخطوات 

 . الالزمة لتصميم االجزاء اجراء الحسابات  -1

 .اختيار المواد الالزمة للتصنيع لكل جزء  -2

 .الرسم التجميعى لالسطمبة عمل  -3

 .عمل الرسم التنفيذى لكل جزء من االجزاء  -4

 .تصنيع االجزاء وتجميعها  -5

 دور المعيد 

 توضيح مبدئى للخطوات فى بداية التجربة وتوجية الطلبة خالل العمل والتاكيد على الهدف من  -6

 التجربة 

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 

الصحيح  ءمشاركة الطلبة خطوات التصنيع بما يتضمن سالمتهم خالل العمل وارشادهم لكيفية االدا

 للخطوات المطلوبة 

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 

 استخدام ادوات االمان الالزمة  مثل الواقيات  . -1

 .اجراء الخطوات العملية الخاصة بالتجربة  -2

 .تعلم الطرق الصحيحة الداء الخطوات العملية من خالل توجية المعيد والفنى  -3

 .يسجل المالحظات الهامة التى يتعلمها خالل العمل  -4

 تقديم تقرير شامل عن التجربة . -5

    

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                         ستاذ المادة       أ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تصميم عدة
 



 الصناعيكلية التعليم 

 

 

 تصميم عدة : اسم المادة                        االنتاج: قسم تكنووجيا القسم العلمي

 صابرين عبد هللا عبد الوهاب  : د/ استاذ المادة

 اسطمبة الثنى اسم الجهاز/  م

 الثاني االول من الفصل الدراسي االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 

 .)اجزاء االسطمبة (   die-setتصميم ال  -1

 .اعداد الرسم التنفيذى لكل جزء من اجزاء االسطمبة  -2

 .التنفيذى  على الرسم  اتصنيع اجزاء االسطمبة بناء -3

3- 
خطوات اجراء 

 ودور المعيد التجربة

 

 الخطوات 

 . الالزمة لتصميم االجزاء اجراء الحسابات  -1

 .اختيار المواد الالزمة للتصنيع لكل جزء  -2

 .الرسم التجميعى لالسطمبة عمل  -3

 .عمل الرسم التنفيذى لكل جزء من االجزاء  -4

 .تصنيع االجزاء وتجميعها  -5

 دور المعيد 

 توضيح مبدئى للخطوات فى بداية التجربة وتوجية الطلبة خالل العمل والتاكيد على الهدف من  -6

 التجربة 

4- 
في دور الفني 

 التجربة

 

الصحيح  ءمشاركة الطلبة خطوات التصنيع بما يتضمن سالمتهم خالل العمل وارشادهم لكيفية االدا

 للخطوات المطلوبة 

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 

 استخدام ادوات االمان الالزمة  مثل الواقيات  . -1

 .اجراء الخطوات العملية الخاصة بالتجربة  -2

 .تعلم الطرق الصحيحة الداء الخطوات العملية من خالل توجية المعيد والفنى  -3

 .يسجل المالحظات الهامة التى يتعلمها خالل العمل  -4

 تقديم تقرير شامل عن التجربة . -5

    

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                         ستاذ المادة       أ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تصميم عده
 



 الصناعيكلية التعليم 

 

 تصميم عدة : اسم المادة                        االنتاج: قسم تكنووجيا القسم العلمي

 صابرين عبد هللا عبد الوهاب  : د/ استاذ المادة

   مرحلية  اسطمبة اسم الجهاز/  م

 من الفصل الدراسي الثاني لثالث ا االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 

 .)اجزاء االسطمبة (   die-setتصميم ال  -1

 .اعداد الرسم التنفيذى لكل جزء من اجزاء االسطمبة  -2

 .التنفيذى  على الرسم  اتصنيع اجزاء االسطمبة بناء -3

3- 
خطوات اجراء 

 ودور المعيد التجربة

 

 الخطوات 

 . الالزمة لتصميم االجزاء اجراء الحسابات  -1

 .اختيار المواد الالزمة للتصنيع لكل جزء  -2

 .الرسم التجميعى لالسطمبة عمل  -3

 .عمل الرسم التنفيذى لكل جزء من االجزاء  -4

 .تصنيع االجزاء وتجميعها  -5

 دور المعيد 

 توضيح مبدئى للخطوات فى بداية التجربة وتوجية الطلبة خالل العمل والتاكيد على الهدف من  -6

 التجربة 

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 

الصحيح  ءمشاركة الطلبة خطوات التصنيع بما يتضمن سالمتهم خالل العمل وارشادهم لكيفية االدا

 للخطوات المطلوبة 

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 

 استخدام ادوات االمان الالزمة  مثل الواقيات  . -1

 .اجراء الخطوات العملية الخاصة بالتجربة  -2

 .تعلم الطرق الصحيحة الداء الخطوات العملية من خالل توجية المعيد والفنى  -3

 .يسجل المالحظات الهامة التى يتعلمها خالل العمل  -4

 تقديم تقرير شامل عن التجربة . -5

    

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                         ستاذ المادة       أ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تصميم عدة
 


