
 الصناعيكلية التعليم 

 

 

   تقنيات وصل المعادن)الفرقة الثاتنية(: اسم المادة  تنتا                     اإل اتكنولوجي: قسم القسم العلمي

 وليد محمد رشاد محمد: ا.د/ المادة أستاذ

 ستيلينالكسى اللحام با/ تجربةاسم ال م

 من الفصل الدراسي الثاتني الرابع الثالث و األسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 . باالكسى ستيلينمكوتنات ماكينة اللحام  يتعرف الطالب علي أن-1

 واالستيلين. األكسجينبين اسطواتنة الطالب  فرقأن ي -2

 .ضغط الغاز فيالتحكم أن يتعرف الطالب علي كيفية  -3

 .مقدار الحرارة الالزمة إلجراء عملية اللحاميحسب الطالب  أن -4

 اللهب الناتج عن عملية اللحام. أتنواعيتعرف الطالب على  أن -5

3- 
 إجراءخطوات 

 ودور المعيد التجربة

 .التجهيزات الالزمة لعملية اللحام إجراء -1

 والتأكد من سالمة التوصيالت .  توصيل الوصالت الالزمة للماكينة-2

 .الالزمة لعملية اللحاموالضغط حساب درجة الحرارة  -3

 .اللحام  أثناءمهمات السالمة المهنية  بأهميةالطالب  تعريف -4

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 .من سالمة التوصيالت باالسطواتنات التأكد -1

 .تجهيز الخامات الالزمة إلجراء عملية اللحام -2

 .اللهب المستخدم  أتنواعتعريف الطالب على -3

وقبل دخول  اللحام إجراءأو مشاكل قبل  أخطاء أيللتأكد من عدم وجود  لحمة تجريبية إجراء -4

 الطالب المعمل.

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 يرتدى الطالب مهمات الوقاية عند الدخول للمعمل. أن -1

 الشرح. أثناءيالحظ المعيد  أن -2

 .التجربةاجراء  أثناء الفنييالحظ  أن -3

 يحسب مقدار الحرارة الالزمة لعملية اللحام . أن -4

 أن يقوم بإجراء عملية اللحام وفق تعليمات المعيد والفني. -5

 

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           ستاذ المادة              رئيس القأ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تقنيات وصل المعادن
 



 الصناعيكلية التعليم 

 

 

 تقنيات وصل المعادن)الفرقة الثانية(: اسم المادةاإلنتاج                              اتكنولوجي: قسم القسم العلمي

 وليد محمد رشاد محمد: ا.د/ المادة أستاذ

 الكهربىاللحام بالقوس / تجربةاسم ال م

 من الفصل الدراسي الثاني والثانى االول االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 . مكونات ماكينة اللحام بالقوس الكهربي يتعرف الطالب علي أن-1

 أن يتعرف الطالب علي كيفية ضبط الفولت للماكينة -2

 أن يتعرف الطالب علي كيفية ضبط األمبير للماكينة. -3

 .مقدار الحرارة الالزمة إلجراء عملية اللحاميحسب الطالب  أن -4

3- 
خطوات اجراء 

 ودور المعيد التجربة

 .التجهيزات الالزمة لعملية اللحام إجراء -1

 توصيل الوصالت الالزمة للماكينة-2

 .حساب درجة الحرارة الالزمة لعملية اللحام -3

 .اللحام  أثناءمهمات السالمة المهنية  بأهميةالطالب  ان يعرف -4

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للجهاز. -1

 .تجهيز الخامات الالزمة إلجراء عملية اللحام -2

 .عملية اللحام إلجراءالالزمين  واألمبيرضبط الفولت -3

وقبل دخول  اللحام إجراءللتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل  لحمة تجريبية إجراء -4

 الطالب المعمل.

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 يرتدى الطالب مهمات الوقاية عند الدخول للمعمل. أن -1

 الشرح. أثناءيالحظ المعيد  أن -2

 .اجراء التجربة أثناء الفنييالحظ  أن -3

 يحسب مقدار الحرارة الالزمة لعملية اللحام . أن -4

 أن يقوم بإجراء عملية اللحام وفق تعليمات المعيد والفني. -5

 

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           ستاذ المادة              رئيس القأ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تقنيات وصل المعادن
 



 الصناعيكلية التعليم 

 

 

 تقنيات وصل المعادن)الفرقة الثانية(: اسم المادةاإلنتاج                              اتكنولوجي: قسم القسم العلمي

 وليد محمد رشاد محمد: ا.د/ المادة أستاذ

 المقاومة الكهربية اللحام ب/ تجربةاسم ال م

 من الفصل الدراسي الثاني السابع والثامن األسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 ان يتعرف على انواع عمليات اللحام المختلفة بالمقاومة الكهربية . -1

 . ينطةمكونات ماكينة اللحام بال يتعرف الطالب علي أن -2

 أن يتعرف الطالب علي كيفية ضبط الفولت للماكينة  -3

 أن يتعرف الطالب علي كيفية ضبط األمبير للماكينة.  -4

 زمن عملية اللحام.أن يتعرف الطالب علي كيفية ضبط   -5

 .مقدار الحرارة الالزمة إلجراء عملية اللحاميحسب الطالب  أن  -6

3- 
 إجراءخطوات 

 ودور المعيد التجربة

 .التجهيزات الالزمة لعملية اللحام إجراء -1

 الالزمة للماكينةتوصيل الوصالت -2

 .حساب درجة الحرارة الالزمة لعملية اللحام -3

 .اللحام  أثناءمهمات السالمة المهنية  بأهميةالطالب  تعريف -4

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 .ماكينة اللحاممن سالمة التوصيالت الكهربية ل التأكد -1

 .تجهيز الخامات الالزمة إلجراء عملية اللحام -2

 .عملية اللحام إلجراءالالزمين  واألمبيرضبط الفولت -3

وقبل دخول  اللحام إجراءأو مشاكل قبل  أخطاء أيللتأكد من عدم وجود  تجريبية عملية لحام إجراء -4

 الطالب المعمل.

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 يرتدى الطالب مهمات الوقاية عند الدخول للمعمل. أن -1

 الشرح. أثناءيالحظ المعيد  أن -2

 .جراء التجربةا أثناء الفنييالحظ  أن -3

 يحسب مقدار الحرارة الالزمة لعملية اللحام . أن -4

 أن يقوم بإجراء عملية اللحام وفق تعليمات المعيد والفني. -5

 عمل قطاع فى منطقة اللحام وتصويرها بالميكرسكوب الضوئى. -6

 

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                ستاذ المادة          أ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تقنيات وصل المعادن
 


