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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

        Dial gage    یعمل  ٥  مبین ساعة  ٤٢

       Dial gage  كبیر  ال یعمل  ٥  مبین ساعة  ٤٢

            یعمل  ٥  حامل مغناطیسي  ٤٤

٤٥  

جھاز بلین لقیاس 

المساحة السطحیة 

  لالسمنت

       Blaine    یعمل  ١

      طن ٣٠سعة       یعمل  ١  كوریك تحمیل ضغط  ٤٦

      طن ٥٠سعة       یعمل  ١  كوریك تحمیل ضغط  ٤٧

      طن ١٠سعة       یعمل  ١  حلقة معایرة  ٤٨

٤٩  
استخراج قلب ماكینة 

  الخرسانة
            یعمل  ٢

٥٠  
جھاز ردود افعال من 

  طن ١٠الى  صفر
            یعمل  ٢

٥١  
میكانیكیة  ةرافع

  تشیكي
      طن ٢٠سعة       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

  طن ١٠٠سعة  Load cell    یعمل  ١  خلیة تحمیل  ٥٢
مكتب مدینة نصر للتجارة 

  رافت ودیع/ الخارجیة م
  

 LVDT    یعمل  ٨  مقیاس ازاحة  ٥٣
  میكرون ١دقة 

  سم ٥مشوار 
    امیمة حاتم/ شركة د

٥٤  
وتسجیل جھاز اخذ 

  البیانات
    یعمل  ١

Data aquisition 

system 

  قناة ١٦

  )میكرو فولت  ٨ – فولت ٨(

مكتب مدینة نصر للتجارة 

  رافت ودیع/ الخارجیة م
  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



                        جــــــامـــعــــــة بنــھـــــــــا                                                                                         

  كلیة الھندسة  ببنھا

  معمل الخرسانة والمواد –  المدنیةقسم الھندسة    

 

10 
 

  صور توضیحیھ للمعمل - ١٠
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                                                                                                                                                                                                                                      قسم الهندسة   

                            

1 

 

 وذج تقييم المعاملمن

  الدور االرضي :لكليةاالمعمل ب مكان    الفيزياء الهندسية  أسم المعمل:

 

 

 : المعمل مساحة -1

 المساحة الكلية
, الكلية= م  318م , العرض= 4.12الطول= 

         4م174...

 %     4.18                             بالنسبة للمساحة الكلية نسبةالمساحة المشغولة داخل المعمل

 %     .21.                             نسبة المساحة المتوفرة للطلبة بالنسبة للمساحة الكلية

 

   : األمن والسالمةأنظمة  -2

 العدد يوجد اليوجد النوع

 4 √  طفاية حريق -.

   √ إنذار حريق -4

   √ جردل رمل -8

 *  √ صنبور مياه اطفاء الحريق   -2

 م..    سافة بين صنبور المياه اطفاء الحريق والمعمل ذكر الم*  
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1 

 

 وذج تقييم المعاملمن

 الدور االول علوي :لكليةاالمعمل ب مكان  2الفيزياء الهندسية         أسم المعمل:

 

 

 : المعمل مساحة -1

 المساحة الكلية
, م      3.8م , العرض=          26.41الطول=   

         1م    212.6 الكلية=   

 %        16.3                          ساحة الكليةبالنسبة للم نسبةالمساحة المشغولة داخل المعمل

 %       1..2                           نسبة المساحة المتوفرة للطلبة بالنسبة للمساحة الكلية

 

   : األمن والسالمةأنظمة  -2

 العدد يوجد اليوجد النوع

  √  طفاية حريق -2

   √ إنذار حريق -1

   √ جردل رمل -8

 *  √ طفاء الحريق  صنبور مياه ا -6

 م.1     ذكر المسافة بين صنبور المياه اطفاء الحريق والمعمل*  

 


