
 كلية التعليم الصناعي

 

 

                 )الفرقة الثالثة( تشكيل المعادن: اسم المادة    لوجيا االنتاج     : قسم تكنوالقسم العلمي

 وليد محمد رشاد محمد: ا.د/ استاذ المادة

  )بالطرق( تشكيل المعادن بالحدادة/ التجربةاسم  م

 من الفصل الدراسي الثاني والثانى االول االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 .طرق الحدادة المختلفةان يتعرف الطالب علي  -1

 .االدوات المستخدمة فى عملية الحدادةان يتعرف الطالب على  -2

 .الب على كيفية استخدام ادوات الحدادة بطريقة صحيحةالط يتعلمان  -3

   .الصلب والقدمات ذات الورنية يتعلم الطالب على كيفية قياس االبعاد باستخدام القدمات ان -4

 .الطالب علي كيفية تنفيذ االشكال المختلفة بالمقاسات المطلوبة يتعلمان  -5

3- 
خطوات اجراء 

 التجربة ودور المعيد

 .الطرق واالدوات المستخدمة فى عملية الحدادة شرح -1

 .فى كيفية استخدام االدوات فى تنفيذ االشكال المختلفةشرح الطريقة الصحيحة  -2

 . توضيح معرفة قياس االبعاد باستخدام القدمات المختلفة -3

 .شرح كيفية رسم االشكال المختلفة المطلوب تنفيذها -4

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 .التاكد من سالمة أدوات الحدادة -1

 .() القدمات المختلفةتحضير ادوات القياس  -2

 المطلوب تنفيذه. الخاماتتحضير  -3

 الخاصة بها.  ووضعها فى المكانصيانة االدوات  -4

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 .رسم النموذج المراد تنفيذه باالبعاد المطلوبة -1

 .باالبعاد المطلوبة الخاماتقطع  -2

 .باستخدام أدوات الحدادة بالرسمتنفيذ النموذج كما  -3
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 كلية التعليم الصناعي

 
 

                 : تشكيل المعادن )الفرقة الثالثة(اسم المادة لوجيا االنتاج        : قسم تكنوالقسم العلمي

 وليد محمد رشاد محمد: ا.د/ استاذ المادة

 تشكيل االلواح/ التجربةاسم  م

 من الفصل الدراسي الثانيالثالث والرابع  االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 .  المختلفة لتشكيل االلواحان يتدرب الطالب على الطرق  -1

 .ان يتعرف الطالب علي االدوات المستخدمة فى تشكيل االلواح -2

 ان يتعلم الطالب على كيفية قياس االبعاد باستخدام القدمات الصلب والقدمات ذات الورنية.   -3

 .بالمقاسات المطلوبة ب الطالب على تنفيذ بعض االشكال المختلفةان يتدر -4

3- 
اجراء خطوات 

 التجربة ودور المعيد

 .شرح الطرق المختلفة لتشكيل االلواح -1

 .توضيح االدوات المستخدمة فى تشكيل االلواح -2

 توضيح معرفة قياس االبعاد باستخدام القدمات المختلفة.  -3

 شرح كيفية رسم االشكال المختلفة المطلوب تنفيذها. -4

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 سالمة أدوات تشكيل االلواح.التاكد من  -1

 تحضير ادوات القياس المختلفة ) القدمات(. -2

 .الصاج( الخامات )االلواحتحضير  -3

 صيانة االدوات ووضعها فى المكان الخاصة بها. -4

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 رسم النموذج المراد تنفيذه باالبعاد المطلوبة. -1

 المطلوبة.قطع الواح الصاج باالبعاد  -2

 تنفيذ النموذج  باستخدام أدوات تشكيل الصاج. -3

 دهان النموذج -4
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 كلية التعليم الصناعي

 
 

                 : تشكيل المعادن )الفرقة الثالثة(اسم المادة لوجيا االنتاج        : قسم تكنوالقسم العلمي

 وليد محمد رشاد محمد: ا.د/ استاذ المادة

 تصنيع المنتجات بطريقة المساحيق الميتالورجية/ التجربةاسم  م

 من الفصل الدراسي الثاني الخامس والسادس االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 .أنواع المساحيق من بودرة المعادن المختلفةان يتعرف الطالب علي  -1

 .طرق فحص مساحيق المعادن المختلفة على ان يتعرف الطالب -2

 .  ب على االجهزة واالدوات المختلفة لخلط العيناتلالطا رفان يتع -3

 المستخدمة فى كبس العينات.انواع االسطمبات الطالب علي  ان يتعرف -4

ان يتعرف الطالب على درجات الحرارة واالزمنة المختلفة لعملية التلبيد وكذلك مقدار الضغط االزم  -5

 للمساحيق المختلفة.

 ان يتعرف الطالب على أنواع االفران المستخدمة فى عملية تلبيد العينات. -6

3- 
خطوات اجراء 

 المعيدالتجربة ودور 

 .من حيث شكل وحجم الحبيبات توضيح أنواع المساحيق المختلفة للمعادن -1

 توضيح درجات الحرارة والضغوط واالزمنة للمساحيق المختلفة.  -2

 شرح االدوات واالجهزة المستخدمة فى خلط المساحيق.  -3

 .شرح الطرق المختلفة لتصنيع االسطمبات المستخدمة فى كبس العينات -4

 توضيح أنواع االفران المستخدمة فى عملية التلبيد. -5

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية لالفران. -1

 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجهاز. -2

بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجربة وقبل  والمكبس فرانتشغيل اال -3

 دخول الطالب المعمل.

 . المختلفة المستخدمة فى التجربةالمساحيق االسطمبات وتحضير  -4

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 .عملية الخلطقبل  المساحيقتصوير  -1

 .بالنسب الوزنية المختلفة خلط المساحيق -2

 .وقياس االبعاد كبس العينات فى االسطمبة عند ضغط مناسب -3

 .االزم لعملية التلبيد وضع العينات فى الفرن وضبط كال من درجة الحرارة والزمن -4

 .اخراج العينات من الفرن بعد عملية التلبيد -5

  .بعد عملية التلبيدوتصويرها اد العينات قياس أبع -6
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