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 3من  1الصفحة    

 

 حٕصيف يخبز

 Lab Description 

QF 01.01 

 

  Ph.10 (:.Lab Noانًخبز رقى )

 (Lab Identification)بانًخبز أٔالً: انخعزيف 

  (Lab Name)انًخبز اطى 

 يخبز انفيشياء انعايت 

 

 (collegeانكهيت )

 انصيذنتكهيت  

 

 (Capacity) انقذرة االطخيعابيت

 

 (Supervisor Nameاطى انًشزف )

 د.عالء َاصيف 

 دكخٕراِ في انفيشياء يٍ خايعت انبعث

 (Workers in Lab)انًخبز انعايهيٍ في 

2 

 (Lab Photos)انًخبز  ثاَياً: صٕر

 

 1صٕرة 

 

 

  

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدٔاث ٔاألخٓشة انًخبزيت ): اثانثا

 األدٔاث

Tools 

 –حايم يع عالقاث  -أططٕاَت يعذَيت يدٕفت -كزاث خشبيت ٔيعذَيت -يثهث خشبي–قذو قُٕيت   -دٔارة نٕنبيت–يخز – يذرخت يظطزة

 –اَبٕب اططٕاَي يذرج –طحاحت  –ييشاٌ انكخزَٔي حظاص –بياشز  –ييقاحيت  –حذيذيت يخخهفت  كخم – نٕنبيت يخخهفتَٕابض  

  –يُبع ضٕئي يع خظى  –خظز ضٕئي –عذطت يقزبت –ييشاٌ حزارة –كزياث يعذَيت يخعذدة األقطار –طائم نشج )غهظيزيٍ ( 

  –أطالك حٕصيم  – يقياص فٕنج -يبيزيقياص آ –أدٔاث ُْذطيت  –يظاييز كبض  –نٕحت فهيٍ –يٕشٕر سخاخي يقطعّ يثهث 

 ييشاٌ حزارة حظاص  -يظعز كٓزبائي –يحٕنت خافضت نهخٕحز  –يُبع حيار يظخًز 

 األخٓشة

Apparatus 

 –قٕاَيٍ انعذطاث  –قياص  يعايم انهشٔخت  – قياص انخٕحز انظطحي –انُٕاص انبظيظ  –انحزكت انخٕافقيت  -قياص األطٕال 

 -انًٕشٕر  –انًعادل انًيكاَيكي نهحزيزة  –قٕاَيٍ أٔو 
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 (Apparatus Description) األجهزةتوصيف عا: راب

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 صورة

Photo 

 قٌاس األطوال

 

  التعرف على بعض األدوات المستخدمة لقٌاس األبعاد 
 واختٌار األداة المناسبة للدقة المطلوبة 

  مكعب –أسطوانة  -كرة معدنٌة وحجم حساب مساحة 

 

الحركة جهاز 
االهتزازٌة 

 التوافقٌة

 

 .التحقق من صحة قانون هوك 

  حساب ثابت صالبة النابض بطرٌقتٌن الساكنة 

 والحركٌة

 

 النواس البسٌط

 

 . دراسة الحركة االهتزازٌة للنواس البسٌط 

  تحدٌد قٌمة ثابت تسارع الجاذبٌة األرضٌةg . 

 . دراسة تأثٌر سعة النوسة على قٌمة الدور 

 

قٌاس معامل 
 اللزوجة  

  معامل اللزوجة لسائل باستخدام قانون ستوكس.قٌاس 

 

 

التوتر 
 السطحً

 

 ( قٌاس التوتر السطحً لسائل)القطرة.بطرٌقة  الماء  

قوانٌن 
 العدسات

 

 

 تٌنلمحرقً لعدسة رقٌقة مقربة بطرٌقتعٌٌن البعد ا 

 ٌكارت.ود اإلزاحة 

 

 

 قوانٌن أوم

 

 والثانً.أوم األول نً لتحقق من صحة قانوا 

 

 

المعادل 
المٌكانٌكً 
 للحرٌرة 

 تعٌٌن المكافئ المٌكانٌكً للحرٌرة بطرٌقة كهربائٌة 

 وذلك من خالل دراسة األثر الحراري للتٌار الكهربائً 
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 جول()فعل  

 عٌٌن الحرارة النوعٌة لسائل مات 

 

 التحقق من صحة قوانٌن الموشور   الموشور 

  دراسة تغٌر تغٌر زواٌة االنحراف بتغٌر زاوٌة 

 دالورو 

 حساب قرٌنة انكسار الموشور 

 

 (Acquired Skills): انًٓاراث انًكخظبت خايظا

 انخدزيبيت. خذ انقياطاث ٔححهيم انبياَاثأ 

  ٔاقعيت.ُظزياث ٔانقٕاَيٍ بخدارب بعذ ربظ ان انُخائح انخدزيبيت ٔانقٕاَيٍ انفيشيائيتبيٍ حٕضيح انعالقت 

 .انقذرة عهٗ كخابت حقزيز في انًخخبز 

 (Other services)أخزٖ يقذيٓا انًخبز خذياث : طادطا

 . انفيشياء ْي أطاص انخطبيقاث انخكُٕنٕخيتباعخبار أٌ  انخفظيزاث انًُاطبت نكثيز يٍ انظٕاْز انطبيعيت عهٗ حقذيىاكخظاب يٓارة انقذرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


