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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  
محطة الرصد 

  المتكاملة
 Total Station  ال یوجد  یعمل  ٣

مطابق للمواصفات العالمیة  

ASTM                  

شركة القاھرة لالعمال 

    الھندسیة

   Theodolite    یعمل   ٤  تیودولیت الكترونى  ٢
  

  

        یعمل  ٥  تیودولیت عادى  ٣
  

  

    Leveling    یعمل  ٧ میزان عادى  ٤
  

  

        یعمل  ١  دقیقمیزان   ٥
  

  

    Compass    یعمل  ٥  بوصلة  ٦
  

  

    GPS    یعمل  ٣  جھاز تحدید المواقع  ٧
  

  

        یعمل  ٢  جھاز كشف المعادن  ٨
  

  

        یعمل  ١٦  شواخص  ٩
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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  الموردة الشركة  المواصفات العامة

           یعمل  ٥  قامة میزان  ١٠

        یعمل   ٢  قامة دقیقة   ١١
  

  

١٢  
قیاس المسافات 

  الكترونیا
    EDM   یعمل  ١

  
  

       یعمل 2  مبزان لیزر  ١٣
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                            جــــــامـــعــــــة بنــھـــــــــا                                                                                           

                                                             كلیة الھندسة  ببنھا                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                  معمل المساحة - قسم الھندسة المدنیة     

 

6 
 

 :صور توضیحیھ للمعمل  - ١٠
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 )  ( تعلیمى :طبیعة عمل المعمل -٣

  )  (  بحثى               

 :اإلضاءة -٤
  )*٢م(المساحة الكلیة   العدد  النوع

    ٣٠  اللمبات

  ٢م  ٢٨,٢  ٦٤  النوافذ

 المساحة الكلیة للنوافذذكر *  

 :التھویة -٥
  العدد  یوجد  الیوجد  النوع

        مكیفات الھواء - ١

  ٢      المراوح - ٢

        الشفطات - ٣

      النوافذ   - ٤

فتحة مع + نافذة  ٤٠

الورشة المجاورة 

  * ٢م ٤٨بمساحة 

 المساحة الكلیة للنوافذ*  

  :تجھیزات المعمل -٦

  :والتعلیم وسائل اإلیضاحتوافر  - أ

  یوجد  الیوجد  النوع

     لوح توضیحیة - ١

     نماذج توضیحیة - ٢

     سبورة  - ٣

     جھاز عرض - ٤
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 :خطة التجارب بالمعمل - ب

  األجھزة المساعدة  أسم الجھاز  أسم التجربة  م

  لكترونىالمیزان اإل  مناخل التدرج الحبیبي  التدرج الحبیبي  ١

  جھاز بلین  المساحة السطحیة النوعیة لالسمنت  ٢
 - میزان حساس  - یقاف إساعة 

  ترمومتر

  یقافإ ةساع  جھاز فیكات  تعیین زمن الشك لالسمنت  ٣

  معدات خلط الخرسانة  مخروط القوام  الطازجة ةاختبار القوام للخرسان  ٤

  معدات خلط الخرسانة  جھاز عامل الدمك  الخرسانة درجة قابلیة التشغیلتعیین    ٥

  معدات قیاس – میزان   الضغط ماكینة  تعیین مقاوم الضغط للخرسانة المتصلدة   ٦

  معدات قیاس – میزان   ماكینة الضغط  نفالقاختبار مقاومة الشد باإل  ٧

٨  
اختبار غیر متلف لتعیین مقاومة الخرسانة 

  فى الضغط

مطرقة ( مطرق اإلرتداد 

  )میدت ش
 ------------------  

  

  :داخل المعمل طالبلل المستھلكة والخاماتاألدوات  توافر - ج

  ال یوجد

ة الیھا مثل تتوافر المواد المطلوبة على حسب الحاج

لیاف الزجاجیة والكربونیة الحدید واالسمنت واأل

  .ات الالزمة لكل نوعوالبولیمر

  

  یوجد

  رمل  - ١

  ركام كبیر - ٢
  

 :عدد الفنیین بالمعمل-٧
  المؤھل الدراسى  األسم

  دبلوم صنایع  طارق امام احمد/ أ  - ١
   

  :مع الجھازواآلمن السلیم لضمان التعامل  تعلیمات التشغیل -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

 لوس انجلوس  ال یوجد  یعمل  ١  ماكینة اختبار البري  ١
مطابق للمواصفات العالمیة 

ASTM 
   

      ٢عدد القنوات     كبیر  ال یعمل  ١  قنطرة انفعال رقمیة  ٢

            یعمل  ١  عربة نقل بالمعمل  ٣

            یعمل  ١ جھاز كمبیوتر  ٤

            یعمل  ١  میزان الكترونى  ٥

      جم ١٠٠كجم دقة  ٢٠٠سعة       یعمل  ١  میزان حساس بمؤشر  ٦

      لتر ١٣٠سعة       یعمل  ١  فرن تجفیف ایطالي  ٧

٨  
خالط میكانیكي 

  للمونة
      لتر ٥سعة       یعمل  ٢

٩  

جھاز عمل مخدات 

من الكبریت للعینات 

  االسطوانیة

            یعمل  ١
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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  ١  جھاز معامل التھشیم  ١٠

      دقة واحد جرام    كبیر  ال یعمل  ١  میزان حساس صیني  ١١

١٢  
مجموعة نظام تحمیل 

  امریكي
    یحیى زكریا/ ماسترز م   طن ١٠٠سعة       یعمل  ١

            یعمل  ١  مم ٣٨منخل قطر   ١٣

            یعمل  ١  مم ٢٥منخل قطر   ١٤

            یعمل  ١  مم ١٩منخل قطر   ١٥

            یعمل  ١  مم ١٠منخل قطر   ١٦

            یعمل  ١  مم ٤.٧٥منخل قطر   ١٧

            یعمل  ١  مم ٢.٣٦منخل قطر   ١٨

            یعمل  ١  مم ٢منخل قطر   ١٩

            یعمل  ١  مم ١.٧منخل قطر   ٢٠
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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  ١  مم ١.٤منخل قطر   ٢١

            یعمل  ١  مم ٠.٨٥منخل قطر   ٢٢

            یعمل  ١  مم ٠.٤٥منخل قطر   ٢٣

            یعمل  ١  مم ٠.٣٠منخل قطر   ٢٤

            یعمل  ١  مم ٠.١٥منخل قطر   ٢٥

٢٦  
 ٠.٠٧٥منخل قطر 

  مم
            یعمل  ١

      لتر ١٢٠سعة       یعمل  ١  خالط خرسانیة  ٢٧

      متر مكعب) ١/٩(سعة     بسیط  یعملال   ١  خالط خرسانیة  ٢٨

٢٩  

جھاز الكشف عن 

حدید التسلیح داخل 

  الخرسانة

      یعمل  ٣
اماكن واقطار اسیاخ  یحدد

  التسلیح وسمك الغطاء الخرساني
    

٣٠  
جھاز قضبان مودیل 

١٠٤  
          بسیط  یعملال   ١
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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  الموردةالشركة   المواصفات العامة

    كبیر  ال یعمل  ١  ماكینة اختبار الضغط  ٣١
  كن ٢٠٠٠سعة 

 ELEماركة 
    

٣٢  
جھاز سرعة النبضات 

  الصوتیة
    یعمل  ١

Ultra sonic 

Puls velosity 
      

    شركة لیدرز   Schmdit hammer    یعمل  ٤  مطرقة االرتداد  ٣٣

٣٤  
مخروط ھبوط 

  الخرسانة
            یعمل  ١

٣٥  
مخروط ھبوط 

  الخرسانة
          یستحیل اصالحھ  یعملال   ١

٣٦  
جھاز قیاس زمن 

  الشك لالسمنت
       Vicat    یعمل  ١

            یعمل  ١  ھزاز مكعبات  ٣٧

٣٨  
جھاز قیاس انسیاب 

  الخلطة الخرسانیة
            یعمل  ١

      مم ٣٠٠طول القیاس       یعمل  ٣  جھاز قیاس االنفعال  ٣٩

      مم ٠.٠١دقة       یعمل  ١  جھاز قیاس الترخیم  ٤٠

٤١  
میكرسكوب لقیاس 

  الشروخ
            یعمل  ١


