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 الميكاترونيات أسم المعمل:
 B6كما هو موضح   ني التدريب الطابق الثانيمب :لكليةاالمعمل ب مكان

 
 

 : مساحة المعمل -1

         2م  65م , الكلية=    6.5م , العرض=   10الطول=  المساحة الكلية

 %               50                   نسبةالمساحة المشغولة داخل المعمل بالنسبة للمساحة الكلية

 %                   50               النسبة للمساحة الكليةنسبة المساحة المتوفرة للطلبة ب

 

 :   أنظمة األمن والسالمة -2 

 العدد يوجد اليوجد النوع

 4 *  طفاية حريق -4

   * إنذار حريق -2

   * جردل رمل -0

   * صنبور مياه اطفاء الحريق   -1

 ذكر المسافة بين صنبور المياه اطفاء الحريق والمعمل*  

 

 

 ()      نعم     تعليمى      :عمل المعمل طبيعة -3

 بحثى      )       نعم       (                                         

 

 

    :اإلضاءة -4

 (*2المساحة الكلية )م العدد النوع

  02 اللمبات

 2*1.5 1 النوافذ

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ

 

 

 

 



                                                           جــــــامـــعــــــة بنــهـــــــــا                                                                           

                                                            كلية الهندسة  ببنها                                                                                                             

                                                                                                              هندسة                                                                                                                        قسم ال   

                            

102 

 

 

 

 

 

    التهوية: -5

 العدد يوجد جداليو النوع

 4 *  مكيفات الهواء -4

   * المراوح -2

   * الشفطات -0

 1 *  النوافذ   -1

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ

 

 تجهيزات المعمل: -6

   :والتعليم توافر وسائل اإليضاح -أ            

 يوجد اليوجد النوع

  * لوح توضيحية1- 

  * نماذج توضيحية2- 

  * سبورة 3- 

  * عرضجهاز  4- 

   بالمعمل: للمقراراتخطة التجارب  -ب           

 األجهزة المساعدة أسم الجهاز أسم التجربة م

4  Imdu Imdu p-c   computer 

2 Servo motor control Servo motor control p-c   computer 

0 Plc  control  Plc  control p-c   computer 

1 Robot control  Robot p-c   computer 
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  للطالب داخل المعمل: المستهلكة توافر األدوات والخامات -ج        

 اليوجد ال يوجد

 

 

 يوجد

4- 

2- 

0- 

1- 

5- 

 

 

 

 عدد الفنيين بالمعمل:-7

 المؤهل الدراسى األسم

 دبلوم فني صناعي تبريد ا/ رضا علي يوسف -4

  

 :السليم مع الجهاز تعليمات التشغيل لضمان التعامل-  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يوجد يوجد 

  * هل يوجد خطوات عمل للتجارب التى تستخدم أجهزة المعمل

  * هل يوجد خطوات التشغيل والفصل األمن لالجهزة
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 :بالورش الموجودة  الماكينات -9

 

 م
 الماكينة أسم 

 عربى / إنجليزى
 العدد

 الماكينةحالة 

)يعمل/ال 

 يعمل/مستهلك(

 –عطل )بسيط ال

إستحالة  -كبير

 إصالحه(

 للماكينةاألسم العلمى 

(Brand)           
 الماكينةمالحظات عن  الشركة الموردة المواصفات العامة

4 SR01 4 اليوجد يعمل Quanser SR01  

NI 

 QUANSER  

2 PLC 2 اليوجد يعمل 
LG S120  

 PLC  

6 PLC ,S (K7M) 

2 PLC,S (G7F) 

LG 
 

0 IMDU 4 اليوجد مليع QUANSER IMDU  
QUANSER 

NI 
 

1 oscilliscop 2 اليوجد يعمل EZ 20MHZ 
 

 

5 p-c computer 5 اليوجد يعمل  
PENTIUM QUAD-CORE 

2MB CASH MEMORY 

BAYAN 
 

6 robot 4 اليوجد يعمل HBE   ROBOT HBE- ROBONOVA -AI  

7 
Function 

generator 
  EZ اليوجد يعمل 2

 
 

8 Power supply 4 اليوجد يعمل EZ 
VOLTAGE REGULATED 

POWER SUPPLY 

 MODEL sinometer االمير لاللكترونيات

HY3010(0-30)V 

9 Data acquistion 2 اليوجد يعمل USB -6008 KIT   
EGyPTIAN ceter 
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card 

41 
                        AVR 

microcontroller kit 
 UNITS 6  اليوجد يعمل 4

KTH 

TEMBUS PROJECT 
KTH 

 : للورشة صور توضيحيه  -11

 *صور موضحة للماكينات والورشة :
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 الورشنموذج تقييم 

 

 

A1 
A2 

A3 
A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

A10 A12 

A11 
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 : مشاريعالورشةأسم 

 الدور االرضى فى مبنى الورش فى اول مدخل  : :لكليةاب الورشة مكان 

   A4كما هو موضح المبنى من جهة الجنينة                                            

 

 : الورشةمساحة  -1

 المساحة الكلية
 402م , الكلية=     1م , العرض=      22الطول=   

         2م

 %       51                           بالنسبة للمساحة الكلية الورشةنسبةالمساحة المشغولة داخل 

 %       51                           نسبة المساحة المتوفرة للطلبة بالنسبة للمساحة الكلية

 

 :   ألمن والسالمةأنظمة ا -2

 العدد يوجد اليوجد النوع

 1 √  طفاية حريق -1

   √ إنذار حريق -41

  √  جردل رمل -44

 * √  صنبور مياه اطفاء الحريق   -42

 ذكر المسافة بين صنبور المياه اطفاء الحريق والمعمل *  

 ()       تعليمى      :الورشةطبيعة عمل  -3

 (       √بحثى      )                                           

 

    :اإلضاءة -4

 (*2المساحة الكلية )م العدد النوع

  41 اللمبات

  √ النوافذ

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ
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    التهوية: -5

 العدد يوجد اليوجد النوع

   √ مكيفات الهواء -40

 2 √  المراوح -41

   √ الشفطات -41

 * √  النوافذ   -21

 للنوافذ *  ذكر المساحة الكلية

 :الورشةتجهيزات  -6

   :والتعليم توافر وسائل اإليضاح -أ            

 يوجد اليوجد النوع

 √  لوح توضيحية -00

  √ نماذج توضيحية -01

 √  سبورة  -05

  √ جهاز عرض -01

 :الورشة للمقراراتخطة التجارب  -ب          

 األجهزة المساعدة أسم الجهاز أسم التجربة م

   مشاريع   4

2    

0    

1    

  :الورشةللطالب داخل  المستهلكة توافر األدوات والخامات -ج        

  ال يوجد

 

 

 يوجد

4- 

2- 

0- 

1- 

5- 
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 :بالورشةعدد الفنيين -7

 المؤهل الدراسى األسم

 دبلوم صنايع سامى اسماعيل   )خراطة( -4

 دبلوم صنايع عبدالقادر عبدالرحمن )فرايز( -2

  

  

 :التشغيل لضمان التعامل السليم مع الجهازتعليمات   -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يوجد يوجد 

  مشاريع الورشةهل يوجد خطوات عمل للتجارب التى تستخدم أجهزة 

 √  هل يوجد خطوات التشغيل والفصل األمن لالجهزة



                                ـعــــــة بنــهـــــــــا                                                                                                    جــــــامــ  

                                                                                                                                                                      ببنها كلية الهندسة    

                                                                                                                                                                                                                                      قسم الهندسة   

                            

110 

 

 

 :بالورشةالموجودة  األجهزة -11

 م
 أسم الجهاز

 عربى / إنجليزى
 العدد

حالة الجهاز 

 )يعمل/ال

 يعمل/مستهلك(

 –العطل )بسيط 

إستحالة  -كبير

 إصالحه(

 األسم العلمى للجهاز

(Brand)           
 مالحظات عن الجهاز الشركة الموردة المواصفات العامة

     4 فريزة افقية  4

 

 

2 
 فريزة افقية 

 
 بسيط ال 4

MAQUINARIA 

CMC 
 

 
 عطل كهربى

  BRIDGEPORT   4 ريزة راسيةف 0
 

 

  SHIMATO  ال 4 طةمقش 1
 

 عطل ميكانيكى

  مصانع حربية   4 مقشطة 5
 

 

  مصانع حربية   1 مخارط 6
 

 

  هندى   4 مخرطة 7
 

 

  HERBERT   4 مخرطة برجية 8
 

 

     1 مثقاب شجرة 9
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  STANKOIMPORT   4 مثقاب دف 10
 

 عطل كهربى

  LUCKY   4 ماكينة تجليخ 44
 

 عطل كهربى

  DEM   0 حجر سن 42
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 صور توضيحيه للمعمل : -11

 *صور موضحة لالجهزة والمعمل
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                                ـعــــــة بنــهـــــــــا                                                                                                    جــــــامــ  

                                                                                                                                                                      ببنها كلية الهندسة    

                                                                                                                                                                                                                                      قسم الهندسة   

                            

118 

 

 الخراطة  :الورشةأسم 

   

 الدور االرضى فى مبنى الورش فى اول مدخل  :لكليةاب الورشة مكان            

 A5   كما هو موضح من جهة الجنينة المبنى                                   

 

 :الورشةمساحة  -1

         2م411م , الكلية=     1م , العرض=    24الطول=  المساحة الكلية

 %  51                          بالنسبة للمساحة الكليةالورشة نسبةالمساحة المشغولة داخل 

 %     51                        كليةنسبة المساحة المتوفرة للطلبة بالنسبة للمساحة ال

 

 :   أنظمة األمن والسالمة -2

 العدد يوجد اليوجد النوع

 1 √  طفاية حريق  -4

   √ إنذار حريق  -2 

 2 √  جردل رمل -0  

 متر 1 √  صنبور مياه اطفاء الحريق   - 1 

 الورشةذكر المسافة بين صنبور المياه اطفاء الحريق *  

 

 ( √)      تعليمى      :الورشةعمل  طبيعة -3
 بحثى      )              (                             

    :اإلضاءة -4

 (*2المساحة الكلية )م العدد النوع

 2م 411 40 اللمبات

  5 النوافذ

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ

 

 

    التهوية: -5



                                ـعــــــة بنــهـــــــــا                                                                                                    جــــــامــ  

                                                                                                                                                                      ببنها كلية الهندسة    

                                                                                                                                                                                                                                      قسم الهندسة   

                            

119 

 

 العدد يوجد اليوجد النوع

   √ مكيفات الهواء

 2 √  المراوح

   √ الشفطات

 01 √  النوافذ  

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ

 :الورشةتجهيزات  -6

   :والتعليم توافر وسائل اإليضاح -أ            

 يوجد اليوجد النوع

  √ لوح توضيحية

  √ نماذج توضيحية

 √  سبورة 

  √ جهاز عرض

   :الورشة راتللمقرا التمارينخطة  -ب           

 األدوات المساعدة أسم الماكينة أسم التمرين م

   ال يوجد خطة تمارين  4

    

  :الورشةللطالب داخل  المستهلكة توافر األدوات والخامات -ج        

  ال يوجد

 

 

 يوجد

 جميع األدوات متوفرة
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 :الورشةعدد الفنيين -7

 المؤهل الدراسى األسم

 دبلوم صنايع جمال محمدى السيد-4

 دبلوم صنايع سامى اسماعيل-2

 دبلوم صنايع  هشام محمد النادى-0

  

 :الماكينةتعليمات التشغيل لضمان التعامل السليم مع  -8

 

 

 

 

 ال يوجد يوجد 

 √  ماكينات الورشةالتى تستخدم  التمارينهل يوجد خطوات عمل 

  √ للماكيناتهل يوجد خطوات التشغيل والفصل األمن 
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 :بالورشة الموجودة  الماكينات - 9

 

 م
 الماكينةأسم 

 عربى / إنجليزى
 العدد

عمل/ال ت) الماكينةحالة 

 (ةعمل/مستهلكت

 -كبير –العطل )بسيط 

 إستحالة إصالحه(

 طراز الماكينة

(Brand)           
 الماكينةمالحظات عن 

 أعطال فى المحرك الكهربى   كبير ال تعمل– 2 41 مخرطة 4

    تعمل 1 قاب شجرةمث 2

    تعمل 2 حجر تجليخ 0

    تعمل 4 مثقاب دف 1
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 صور توضيحيه للمعمل : -11

 *صور موضحة لالجهزة والمعمل
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 : ورشة الفرايزالورشةأسم 
 

 الدور االرضى فى مبنى الورش فى اول مدخل  :لكليةاب الورشة مكان 

 A5كما هو موضح  المبنى من جهة الجنينة                                          
 
 
 

 : الورشةمساحة  -1

         2م 415م , الكلية=     5م , العرض=    24الطول=    المساحة الكلية

 %       51                           بالنسبة للمساحة الكلية الورشةنسبةالمساحة المشغولة داخل 

 %       51                           للطلبة بالنسبة للمساحة الكليةنسبة المساحة المتوفرة 

 

 :أنظمة األمن والسالمة -2

 
 العدد يوجد اليوجد النوع

 1 √  طفاية حريق -4

   √ إنذار حريق -2

 4 √  جردل رمل -0

 * √  صنبور مياه اطفاء الحريق   -1

 ذكر المسافة بين صنبور المياه اطفاء الحريق والمعمل *  

 

 

 (    √)   تعليمى      :الورشةطبيعة عمل  -3

 بحثى      )  (                                         

 

    :اإلضاءة -4

 (*2المساحة الكلية )م العدد النوع

  ال تعمل اللمبات

  √ النوافذ

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ
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    التهوية: - 5

 العدد يوجد اليوجد النوع

   √ فات الهواءمكي -4

 2 √  المراوح -2

   √ الشفطات -0

 * √  النوافذ   -1

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ

 

 

 :الورشةتجهيزات  -6

   :والتعليم توافر وسائل اإليضاح -أ            

 يوجد اليوجد النوع

 √  لوح توضيحية -00

  √ نماذج توضيحية -01

 √  سبورة  -01

  √ جهاز عرض -11

   :الورشة للمقراراتارب خطة التج -ب           

 األجهزة المساعدة أسم الجهاز أسم التجربة م

  فريزة افقية مجارى   4

  فريزة افقية شطف مايل 2

  فريزة افقية ترس 0

  فريزة افقية جريدة مسننة 1
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  :الورشةللطالب داخل  المستهلكة توافر األدوات والخامات -ج        

  ال يوجد

 

 

 يوجد

4- 

2- 

0- 

1- 

5- 

 

 

 :بالورشةعدد الفنيين -7

 المؤهل الدراسى األسم

 دبلوم صنايع اشرف ابراهيم الدسوقى -4

 دبلوم صنايع عبدالقادر عبدالرحمن عبدالفادر -2

  

 

 

 :تعليمات التشغيل لضمان التعامل السليم مع الجهاز -8

 

 

 

 ال يوجد يوجد 

 √  الورشةزة هل يوجد خطوات عمل للتجارب التى تستخدم أجه

 √  هل يوجد خطوات التشغيل والفصل األمن لالجهزة
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 :بالورشةالموجودة  األجهزة -9

 

 م
 أسم الجهاز

 عربى / إنجليزى
 العدد

حالة الجهاز 

)يعمل/ال 

 يعمل/مستهلك(

 –العطل )بسيط 

إستحالة  -كبير

 إصالحه(

 األسم العلمى للجهاز

(Brand)           
 مالحظات عن الجهاز شركة الموردةال المواصفات العامة

   2 فريزة افقية  4
MAQUINARIA 

CMC 
 

 

 

  BRIDGEPORT   2 ريزة راسيةف 2
 

 

  LUCKY بسيط ال 4 ماكينة تجليخ 0
 

 تحتاج حجر تجليخ

 بسيط ال 4 ماكينة سن عدة 4

CLARKSON 

MARK II 

SR-2184 

 

 

 تحتاج سير 
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 اللحام  :الورشةأسم 

 الدور االرضى فى مبنى الورش فى اول مدخل  :لكليةاب الورشة مكان 

 A6   كما هو موضح المبنى من جهة الجنينة                                         
 
 

 :الورشةمساحة  -1

         2م 411م , الكلية= 41م , العرض=  42لطول=ا المساحة الكلية

 % 11                          بالنسبة للمساحة الكليةالورشة نسبةالمساحة المشغولة داخل 

 %   11                       نسبة المساحة المتوفرة للطلبة بالنسبة للمساحة الكلية

 

 :   أنظمة األمن والسالمة -2

 العدد يوجد وجدالي النوع

 2 √  طفاية حريق -4

   √ إنذار حريق -2

 2 √  جردل رمل -0

 متر 21 √  صنبور مياه اطفاء الحريق   -1

 الورشةذكر المسافة بين صنبور المياه اطفاء الحريق *  

 

 √ ()   تعليمى      :الورشةطبيعة عمل  -  3

 بحثى      )              (                           

    :ضاءةاإل -4

 (*2المساحة الكلية )م العدد النوع

 2م 411 ال تعمل ( 01)             41 اللمبات

  كبير 2 النوافذ

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ
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    التهوية: -5

 العدد يوجد اليوجد النوع

   √ مكيفات الهواء -4

   √ المراوح -2

   √ الشفطات -0

 * √  النوافذ   -1

 لكلية للنوافذ*  ذكر المساحة ا

 :الورشةتجهيزات  -6

   :والتعليم توافر وسائل اإليضاح -أ            

 يوجد اليوجد النوع

  √ لوح توضيحية -4

  √ نماذج توضيحية -2

 √  سبورة  -0

  √ جهاز عرض -1

   :الورشة للمقرارات التمارينخطة  -ب           

 األدوات المساعدة أسم الماكينة أسم التمرين م

   وجد خطة تماري بالورشةال ي  4

   

  :الورشةللطالب داخل  المستهلكة توافر األدوات والخامات -ج        

  ال يوجد

 

 

 يوجد

 جميع االدوات متوفرة
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 :الورشةعدد الفنيين -7

 المؤهل الدراسى األسم

 فنى صناعى مختار زكى عبد الجواد-4

  

 :الماكينةع تعليمات التشغيل لضمان التعامل السليم م-  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يوجد يوجد 

  √ ماكينات الورشةالتى تستخدم  التمارينهل يوجد خطوات عمل 

 √  للماكيناتهل يوجد خطوات التشغيل والفصل األمن 
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 :بالورشة الموجودة  الماكينات -9

 م
 الماكينةأسم 

 عربى / إنجليزى
 العدد

عمل/ال ت) الماكينةحالة 

 (ةمستهلكعمل/ت

 -كبير –العطل )بسيط 

 إستحالة إصالحه(

 طراز الماكينة

(Brand)           
 الماكينةمالحظات عن 

 1 ماكينة لحام قوس كهربى 4
 تعمل-5

 ال تعمل-4
   بسيط

    تعمل 2 اسطوانة اكسوجين 2

     4 اسطوانة غز 0

     4 اسطوانة أسيتيلين 1

     4 اسطوانة آرجون 5

   كبير )كهربى( ال تعمل 4 لحام بنطة )مقاومة(ماكينة  6

   يمكن اصالحه ال يعمل 4 مقص يدوى كبير  7

    ال يعمل 2 مقص يدى صغير  8

 عطل ميكانيكى   ال يعمل 4 منشار اتوماتيك  9

   بسيط ال تعمل 4 تناية صاج صغيرة 10

    يعمل 4 مثقاب تزجة 11

 عطل ميكانيكى    4 بوصة ال يعمل 41ديسك قطعية  12

    يعمل 4 حجر تجليخ 13
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 صور توضيحيه للمعمل : -10

 *صور موضحة لالجهزة والمعمل
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 : ورشة الحدادةالورشةأسم 

 الدور االرضى فى مبنى الورش فى اول مدخل  :لكليةاب الورشة مكان 

 A6 كما هو موضح بنى من جهة الجنينةالم                                        
 

 

 

 : الورشةمساحة  -1

         2م 411م , الكلية=     1م , العرض=    41الطول=    المساحة الكلية

 %       51                           بالنسبة للمساحة الكلية الورشةنسبةالمساحة المشغولة داخل 

 %       51                           بة للمساحة الكليةنسبة المساحة المتوفرة للطلبة بالنس

 

 :   أنظمة األمن والسالمة -2

 العدد يوجد اليوجد النوع

 2 √  طفاية حريق -4

   √ إنذار حريق -2

 2 √  جردل رمل -0

 * √  صنبور مياه اطفاء الحريق   -1

 ذكر المسافة بين صنبور المياه اطفاء الحريق والمعمل*  

 

 (    √)   تعليمى      :الورشة طبيعة عمل -3

 بحثى      )  (                                         

 

    :اإلضاءة -4

 (*2المساحة الكلية )م العدد النوع

  ال تعمل اللمبات

  √ النوافذ

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ
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    التهوية: -5

 العدد يوجد اليوجد النوع

   √ مكيفات الهواء -4

 2 √  المراوح -2

   √ الشفطات -0

 * √  النوافذ   -1

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ

 :الورشةتجهيزات  -6

   :والتعليم توافر وسائل اإليضاح -أ            

 يوجد اليوجد النوع

 √  لوح توضيحية -14

  √ نماذج توضيحية -12

 √  سبورة  -10

  √ جهاز عرض -11

   :الورشة للمقراراتخطة التجارب  -ب           

 األجهزة المساعدة أسم الجهاز أسم التجربة م

   اجـنـــة   4

   مسمار صبورة 2

   حلقات حديدة  0

1    

    

 

 

 

 

 



                                ـعــــــة بنــهـــــــــا                                                                                                    جــــــامــ  

                                                                                                                                                                      ببنها كلية الهندسة    

                                                                                                                                                                                                                                      قسم الهندسة   

                            

141 

 

 

  :الورشةللطالب داخل  المستهلكة توافر األدوات والخامات -ج        

  ال يوجد

 

 

 يوجد

4- 

2- 

0- 

1- 

5- 

 

 :بالورشةعدد الفنيين -7

 المؤهل الدراسى األسم

 دبلوم صنايع عادل عبدالهادى -0

 دبلوم صنايع اخرون يتم انتدبهم -1

  

  

 :تعليمات التشغيل لضمان التعامل السليم مع الجهاز-  8

 

 

  

 

 

 

 

 

 ال يوجد يوجد 

 √  الورشةهل يوجد خطوات عمل للتجارب التى تستخدم أجهزة 

 √  هل يوجد خطوات التشغيل والفصل األمن لالجهزة
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 :بالورشةالموجودة  األجهزة -9

 

 م
 أسم الجهاز

 عربى / إنجليزى
 العدد

حالة الجهاز 

)يعمل/ال 

 يعمل/مستهلك(

 –العطل )بسيط 

إستحالة  -كبير

 إصالحه(

 األسم العلمى للجهاز

(Brand)           
 مالحظات عن الجهاز الشركة الموردة المواصفات العامة

     4 كور حدادة 4

 

 

     0 سندان 2
 

 

     4 زهرة تشكيل 0
 

 

     4 منجلة حدادى 4
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 صور توضيحيه للمعمل : -10

 *صور موضحة لالجهزة والمعمل
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 البرداة   :الورشةأسم 

 الدور االرضى فى مبنى الورش فى اول مدخل  :لكليةاب الورشة مكان              

 A7 كما هو موضح المبنى من جهة الجنينة                               

 

 :الورشةمساحة  -1

         2الطول=        م , العرض=          م , الكلية=        م المساحة الكلية

 %    01                              لكليةبالنسبة للمساحة االورشة نسبةالمساحة المشغولة داخل 

 %      01                            نسبة المساحة المتوفرة للطلبة بالنسبة للمساحة الكلية

 :   أنظمة األمن والسالمة -2

 العدد يوجد اليوجد النوع

 0 √  طفاية حريق -4

   √ إنذار حريق -2

 0 √  جردل رمل -0

 متر 5 √  يقصنبور مياه اطفاء الحر -1

 الورشةذكر المسافة بين صنبور المياه اطفاء الحريق *  

 

 (     √)      تعليمى      :الورشةطبيعة عمل  -3

 بحثى      )              (                                         

 

    :اإلضاءة -4

 (*2المساحة الكلية )م العدد النوع

  1 اللمبات

  2 النوافذ

 ذكر المساحة الكلية للنوافذ  *
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   التهوية: -5

 العدد يوجد اليوجد النوع

    √ مكيفات الهواء -4

 0      √  المراوح -2

        √ الشفطات -0

 42      √  النوافذ   -1

 *  ذكر المساحة الكلية للنوافذ

 :الورشةتجهيزات  -6

   :والتعليم توافر وسائل اإليضاح -أ            

 يوجد اليوجد النوع

       √ لوح توضيحية -4

       √ نماذج توضيحية -2

      √  سبورة  -0

       √ جهاز عرض -1

   :الورشة للمقرارات التمارينخطة  -ب           

 األدوات المساعدة أسم الماكينة أسم التمرين م

   ال يوجد   4

 

 

 

    

  :لورشةاللطالب داخل  المستهلكة توافر األدوات والخامات -ج        

  ال يوجد

 

 

 يوجد

 جميع األدوات المساعدة متوفرة
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 :الورشةعدد الفنيين -7

 المؤهل الدراسى األسم

طه عبد العزيز بيومى ) الورشة فى حاجة ماسة الى وجود  -4

 فنى آخر (

 دبلوم صنايع

  

 :الماكينةتعليمات التشغيل لضمان التعامل السليم مع -  8

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ال يوجد يوجد 

       √ ماكينات الورشةالتى تستخدم  التماريند خطوات عمل هل يوج

       √ للماكيناتهل يوجد خطوات التشغيل والفصل األمن 
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 :بالورشة الموجودة  الماكينات -9

 

 م
 الماكينةأسم 

 عربى / إنجليزى
 العدد

عمل/ال ت) الماكينةحالة 

 (ةعمل/مستهلكت

 -كبير –العطل )بسيط 

 صالحه(إستحالة إ

 طراز الماكينة

(Brand)           
 الماكينةمالحظات عن 

    تعمل disk dill 1مثقاب تزجة  /  4

    تعمل 0 مثقاب شجرة / 2

 غير مستغلة نهائيا     تعمل 0 مخرطة 0

    تعمل 4 منشار هيدروليك 1

    تعمل 4 مقشطة 5

    تعمل 4 فريزة 6

 يا  غير مستغل نهائ   تعمل 4 مكبس 7

    تعمل 2 حجر تجليخ 8

     4 حجر تجليخ عدة ايطالى 9
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