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  وذج تقییم المعاملمن

 ةبجوار ورشة الحداد :لكلیةاالمعمل ب مكان           معمل الخرسانة :أسم المعمل

  

  

  :المعمل مساحة -١

  المساحة الكلیة
  م   ٨,٥=  العرض -  م   ١٦=   الطول

          ٢م  ١٣٦=  الكلیةالمساحة 

  %٣٠  بالنسبة للمساحة الكلیة نسبةالمساحة المشغولة داخل المعمل

  % ٧٠  نسبة المساحة المتوفرة للطلبة بالنسبة للمساحة الكلیة

 

 : األمن والسالمةأنظمة  -٢
  العدد  یوجد  الیوجد  النوع

  ٢      طفایة حریق - ١
  -----       إنذار حریق - ٢

        جردل رمل - ٣

      طفاء الحریق  إصنبور میاه  - ٤
على فقط  واحد

  * م ٨مسافة 

 المسافة بین صنبور المیاه اطفاء الحریق والمعمل *  

 كافیتریا
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  وذج تقییم المعاملمن

 الصحیه الھندسة بجوار معمل :لكلیةاالمعمل ب مكان  معمل التربة و االساسات:أسم المعمل

  

  

  :المعمل مساحة -١
        ٢م١٢٥=الكلیة, م  ٦.١٥= العرض, م   ١٢.٦=الطول  المساحة الكلیة

  % ٦٥  بالنسبة للمساحة الكلیة نسبةالمساحة المشغولة داخل المعمل

  %٣٥  نسبة المساحة المتوفرة للطلبة بالنسبة للمساحة الكلیة
 

 : األمن والسالمةأنظمة  -٢
  العدد  یوجد  الیوجد  النوع

  ١      طفایة حریق - ١

  ٢     إنذار حریق - ٢

  ١     جردل رمل - ٣

  *١     صنبور میاه اطفاء الحریق - ٤

 م ١٢المسافة بین صنبور المیاه اطفاء الحریق والمعمل * 
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 )   (    تعلیمى:طبیعة عمل المعمل -٣

  )    (    بحثى             

 :اإلضاءة - ٥
  )*٢م(المساحة الكلیة   العدد  النوع

    ٢٤  اللمبات

   ٧.٢  ٢  النوافذ

 ذكر المساحة الكلیة للنوافذ*  

 :التھویة -٥
  العدد  یوجد  الیوجد  النوع

        مكیفات الھواء - ١

  ٢      المراوح - ٢

        الشفطات - ٣

        النوافذ   - ٤

 ذكر المساحة الكلیة للنوافذ*  

  :تجھیزات المعمل -٦

  :والتعلیم وسائل اإلیضاحتوافر  - أ

  یوجد  الیوجد  النوع

  √    لوح توضیحیة - ١

  √    نماذج توضیحیة - ٢

  √    سبورة  - ٣

    √  جھاز عرض - ٤

 :خطة التجارب بالمعمل - ب

  األجھزة المساعدة  أسم الجھاز  التجربةأسم   م

  اختبار مارشالجھاز   CBRتعیین قیمة   ١
   ---------------------------  

  -----------------------------   مناخل التصنیف  .بتصنیف التربة  ٢

  مجموعھ مناخل  جھاز ھزاز المناخل  تجارب التصنیف  ٣
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.تعین المحتوى المائى   ٤  
سعة (الكھربائىجھاز الفرن 
  )لتر ٦٠

  قالب - میزان 

.تعین المحتوى المائى   ٥  
سعة (جھاز الفرن الكھربائى

  )لتر ٤٠
  قالب - میزان 

  ----------------------------   )جھاز االیدرومیتر(  اختبارالتصلب  ٦

  میزان  قاروره الرمل  تحدید الكثافة الموقعیة  ٧

  اختبار النفاذیة  ٨
  ---------------------------   جھاز اختبار النفاذیھ  

  

  :داخل المعمل طالبللالمستھلكة والخاماتاألدوات  توافر - ج
    ال یوجد

  

  یوجد

  

  

  
  

 :عدد الفنیین بالمعمل-٧
  المؤھل الدراسى  األسم

  حاصل علي دبلوم فني صناعي  عزب محمد رمضان/ أ  - ١

  حاصل علي دبلوم فني صناعي    محمد صادق حسن/ أ  - ٢

  :مع الجھازواآلمن السلیم لضمان التعامل  التشغیلتعلیمات  -٨
  

  ال یوجد  یوجد  

      التى تستخدم أجھزة المعمل ھل یوجد خطوات عمل للتجارب

      ھل یوجد خطوات التشغیل والفصل األمن لالجھزة
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 :الموجودة بالمعمل األجھزة -٩

  م
  أسم الجھاز

  إنجلیزى/ عربى 
  العدد

حالة الجھاز 

ال /یعمل(

  )مستھلك/یعمل

 – بسیط (العطل 

إستحالة  -كبیر

  )إصالحھ

  األسم العلمى للجھاز

(Brand)           
  مالحظات عن الجھاز  الشركة الموردة  المواصفات العامة

١  
مكون من جھاز دمك 

  قالب ومطرقة
      یعمل  ١

 
  

٢  
جھاز دمك مكون من 

  قالب ومطرقة معدل
        یعمل  

  
  

        یعمل    جھاز قیاس االنتفاخ  ٣
  

  

٤  
جھاز القص 

 بالمروحھ
        یعمل  

  
  

٥  
الضغط  قیاس جھاز

  الثالثي
      كبیر  ال یعمل  

  
  

٦  
جھاز الضغط الغیر 

  محصور
        یعمل  

  
  

٧  
جھاز قیاس حد 

  االمكماس
        یعمل  

  
  

٨  
جھاز قیاس حد 

  السیولة
        یعمل  

  
  

٩  
جھاز قیاس حد 

  الزوجھ
        یعمل  
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  م
  أسم الجھاز

  إنجلیزى/ عربى 
  العدد

حالة الجھاز 

ال /یعمل(

  )مستھلك/یعمل

 – بسیط (العطل 

إستحالة  -كبیر

  )إصالحھ

  األسم العلمى للجھاز

(Brand)           
  مالحظات عن الجھاز  الشركة الموردة  المواصفات العامة

١٠  
جھاز ایدومیتر لقیاس 

  ضغط التربة
           یعمل  

١١  
ماكینة اختبار قص 

  مباشر كھربائیة
        یعمل  

  
  

١٢  
جھاز االختراق 

  الحبیبي
        یعمل  

  
  

١٣  
شاكوش برأس 

  االستیك
        یعمل  

  
  

١٤  
مكرومتر بمقاس 

  ٠.٢٥خارجي 
        یعمل  

  
  

        یعمل    مم٢٠ازمیل   ١٥
  

  

        یعمل    تجفیف عیناتفرن   ١٦
  

  

١٧  
انابیب عینات قطرھا 

  سم ٣٨
        یعمل  

  
  

١٨  
الھ یدویة الستخراج 

  العینات
        یعمل  

  
  

١٩  
 ٥٠مجموعة اوزان 

  كجم
        یعمل  

  
  

٢٠  
طبق الومنیوم قطر 

  سم٢٠
        یعمل  
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  م
  أسم الجھاز

  إنجلیزى/ عربى 
  العدد

حالة الجھاز 

ال /یعمل(

  )مستھلك/یعمل

 – بسیط (العطل 

إستحالة  -كبیر

  )إصالحھ

  األسم العلمى للجھاز

(Brand)           
  مالحظات عن الجھاز  الشركة الموردة  المواصفات العامة

           یعمل    سكینھ مطبخ كبیرة  ٢١

٢٢  
 ١٢ھزاز منخل 

  بوصة
        یعمل  

  
  

٢٣  
میزان حساس 

  جم ٣١٠الكتروني 
        یعمل  

  
  

        یعمل    مقلب دینامیكي الماني  ٢٤
  

  

        یعمل    جم ٢٠٠علبة زیبق   ٢٥
  

  

٢٦  
الي  ٨و٦مناخل رقم 

٢٠٠  
        یعمل  

  
  

        یعمل    كور قطع التربة  ٢٧
  

  

        یعمل    سم٥٠مخبار مدرج   ٢٨
  

  

        یعمل    قدم ١٠ثالجھ   ٢٩
  

  

٣٠  

میكروسكوب لقیاس 

 ٥الشروخ في حدود 

  سم بالبطاریة

        یعمل  
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  م
  أسم الجھاز

  إنجلیزى/ عربى 
  العدد

حالة الجھاز 

ال /یعمل(

  )مستھلك/یعمل

 – بسیط (العطل 

إستحالة  -كبیر

  )إصالحھ

  األسم العلمى للجھاز

(Brand)           
  مالحظات عن الجھاز  الشركة الموردة  المواصفات العامة

       یعمل    رشاش cbrجھاز   ٣١
  

  

           یعمل    ھیدرومیتر زجاجي  ٣٢

       یعمل    ماسك خرطوم  ٣٣
  

  

        یعمل    مقص عدل بوصة  ٣٤
  

  

        یعمل    رشكتھ عدلھ  ٣٥
  

  

٣٦  
ونصف  ١شاكوش 

  رطل
       یعمل  

  
  

٣٧  
 ١٠مبرد زیل الفاز 

  بوصة
        یعمل  

  
  

        یعمل    مبرد مثلث ناعم  ٣٨
  

  

        یعمل    طقم مفتاح ماسوره  ٣٩
  

  

        یعمل    زاویة كستال الماني  ٤٠
  

  

        یعمل    انبوبھ بارومتریة  ٤١
  

  

 



                        جــــــامـــعــــــة بنــھـــــــــا                                                                                         

  ببنھا كلیة الھندسة 

  معمل التربة واألساسات –  المدنیةقسم الھندسة    

 

8 
 

 :صور توضیحیھ للمعمل  - ١٠
  

  

  


