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عدد الساعاث 

 االسبىعيه

 03الٌظام السٌىي 

 اسبىع
 كمية االسراء الجامعة

قسم هندسة تقنيات التبريد 
 والتكيف

ادةــــرداث الوـــهف الجزء الٌظري والعولي  

 هىاد هٌدسيت

تـــــاًيــــت الثــــرحلــــالو  

 الهدف هي الوادة
 ٓا انثهٕسيح تشاكيثٔدساسح  انذاخهّ في تظُيغ اجٓضج انتثشيذ ٔانتكييف انًؼذَيح ٔاناليؼذَيح ؼشيف انطانة تأْى انًٕاد ت

.ا انًيكاَيكيح ٔخٕاطٓ  

 

 هفــــرداث الوـــــادة

 

 االسبــــىع

 1 انًٕاد انثهٕسيح ٔانًٕاد انالتهٕسيح .

االَظًح انثهٕسيح  –انتشاكية انثهٕسيح نهًؼادٌ   2 

يؼايم االكتضاع انزسي ٔكيفيح حساتّ . –التجاْيح انًستٕياخ انزسيح ٔا  3 

انًؼذَيح . –فاَذسفال –انتساًْيح –انتشاتظ تيٍ انزساخ : انشاتطّ االيَٕيح   4 

االَخالػاخ ٔإَٔاػٓا . –انؼيٕب انثهٕسيح :خهم انُسك انثهٕسي   5 

ػيٕب انظثاخ . –يُاطك انظثاخ  –تجًذ انظثاخ   6 

الدج )فيكشص ، تشَيم ، سٔكٕيم (.انخٕاص انًيكاَيكيح :انظ  7-8  

االَفؼال . –االستطانّ ، يُحُي االجٓاد  –انشذ :يُحُي انقٕج   9 

 11 انخٕاص انًيكاَيكيح : اختثاس انظذيّ.

 11 اختثاساخ ييكاَيكيح اخشٖ : انضحف .

 12 اختثاساخ ييكاَيكيح اخشٖ : انكالل .

نهًؼادٌ ٔانسثائك  انًؼايالخ انحشاسيح   13 

 14 اَشاء َخطظ االتضاٌ انحشاسي.

 15 يخطظ االتضاٌ انحشاسي نًؼذَيٍ تايي االراتّ في انحانّ انظهثّ .

 16 يخطظ االتضاٌ انحشاسي نًؼذَيٍ ػذيًي االراتّ في انحانّ انظهثّ .

 17 يخطظ االتضاٌ انحشاسي نًؼذَيٍ راخ اراتّ جضئيح  في انحانّ انظهثّ .

.Iron-Making يذ طُاػح انحذ  18 

.Steel – Making 19 طُاػح انفٕالر 

21-21 يخطظ االتضاٌ انحشاسي نُظاو انحذيذ / انكاستٌٕ .  

انسثائكي . –إَٔاع انفٕالر : انكشتَٕي   22 

24-23 أْى انًؼادٌ ٔانسثائك انذاخهّ في أجٓضج انتكييف : انفٕالر انًقأو نهظذأ .  

ّ.انُحاط ٔسثائك  25-26  

ّ.األنًُيٕو ٔسثائك  27-28  

31-29 انتأكم ٔطشق انحًايّ يُّ .  

 

 

 

 

 



 

 

 

 التجــــــارب العوليــــــه
 

 رقن التجربه  اســــن التجــــربـــــه 
 1 أختثاس انظالدِ تطشيقح فيكٕص.

 2 أختثاس انظالدِ تطشيقح تشيُم.

 3 أختثاس انظالدِ تطشيقح سٔكٕيم.

 4 أختثاس انشذ.

 5 أختثاس انظذيّ.

ػيُّ نهفحض انًجٓشي . تحضيش  6 

 7 دساسح انتشاكية انًجٓشيح نؼيُاخ يٍ انفٕالر تُسة كاستٌٕ يختهفّ.

 8 دساسح انتشاكية انًجٓشيح نؼيُاخ يٍ االنًُيٕو .

 9 دساسح انتشاكية انًجٓشيح نؼيُاخ يٍ انُحاط.

 11 دساسح ػيٕب انهحاو في أَاتية انتثشيذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


