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 (      √)        تعليمى  :طبيعة عمل المعمل -3

 )              (      بحثى                                         

 

    :اإلضاءة -4

 (*2المساحة الكلية )م العدد النوع

  اليعمل( .2)منهم 61 اللمبات

 9 . النوافذ

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ

    :التهوية -5

 العدد يوجد اليوجد النوع

   √ مكيفات الهواء -2

 8 √  المراوح -1

   √ الشفطات -8

 1 √  النوافذ   -6

م3  *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ
1

 

 :تجهيزات المعمل -6

   :تعليموال وسائل اإليضاحتوافر  -أ            

 يوجد اليوجد النوع

 √  لوح توضيحية -2

 √  نماذج توضيحية -1

 √  سبورة  -8

  √ جهاز عرض -6

   بالمعمل: للمقراراتخطة التجارب  -ب           

 األجهزة المساعدة أسم الجهاز أسم التجربة م

2     

1    
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8    

6    

    

  داخل المعمل: طالبلل المستهلكة والخاماتاألدوات  توافر -ج        

  ال يوجد

 

 

 يوجد

 بطاريات -2

 مشتركات -1

 لمبات -8

 ترمومترات -6

 الصق -قصدير  -.

 

 

 عدد الفنيين بالمعمل:-7

 المؤهل الدراسى األسم

 دبلوم فني ياسر إبراهيم محمد -2

  

 :لضمان التعامل السليم مع الجهاز تعليمات التشغيل  -8

 

 

 

 

 

 

 

 ال يوجد يوجد 

  √ ت عمل للتجارب التى تستخدم أجهزة المعملهل يوجد خطوا

  √ هل يوجد خطوات التشغيل والفصل األمن لالجهزة
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 وذج تقييم المعاملمن

 الدور االرضي :لكليةاالمعمل ب مكان     أبحاث الفيزياء الهندسية أسم المعمل:

 

 

 : المعمل مساحة -1

         2م 7..5=  , الكليةم  7.1م , العرض=  1.7الطول=  المساحة الكلية

 %     5..7                          بالنسبة للمساحة الكلية نسبةالمساحة المشغولة داخل المعمل

 %     5..5                          نسبة المساحة المتوفرة للطلبة بالنسبة للمساحة الكلية

 

   : األمن والسالمةأنظمة  -2

 العدد يوجد اليوجد النوع

   √ طفاية حريق -7

   √ إنذار حريق -2

   √ جردل رمل -3

 *  √ صنبور مياه اطفاء الحريق   -5

 م77    فة بين صنبور المياه اطفاء الحريق والمعملذكر المسا*  

 

 ()               تعليمى  :طبيعة عمل المعمل -3

 (    √)            بحثى                                         
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    :اإلضاءة -4

 (*2المساحة الكلية )م العدد النوع

  72 اللمبات

 25 2 النوافذ

 ية للنوافذ*  ذكر المساحة الكل

    :التهوية -5

 العدد يوجد اليوجد النوع

   √ مكيفات الهواء -7

 7 √  المراوح -2

   √ الشفطات -3

 *  √ النوافذ   -5

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ

 :تجهيزات المعمل -6

   :والتعليم وسائل اإليضاحتوافر  -أ            

 يوجد اليوجد النوع

  √ لوح توضيحية -7

  √ ةنماذج توضيحي -2

  √ سبورة  -3

  √ جهاز عرض -5

   بالمعمل: للمقراراتخطة التجارب  -ب           

 األجهزة المساعدة أسم الجهاز أسم التجربة م

7     

2    

3    

5    
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  داخل المعمل: طالبلل المستهلكة والخاماتاألدوات  توافر -ج        

 √ ال يوجد

 

 

 يوجد

7- 

2- 

3- 

5- 

7- 

 

 

 عدد الفنيين بالمعمل:-7

 المؤهل الدراسى األسم

7-  

  

 :لضمان التعامل السليم مع الجهاز تعليمات التشغيل  -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يوجد يوجد 

   هل يوجد خطوات عمل للتجارب التى تستخدم أجهزة المعمل

   هل يوجد خطوات التشغيل والفصل األمن لالجهزة


