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 تىصيف هخثز

 Lab Description 

QF 01.01 

 D.8 (:.Lab Noالوخثز رقن )

 (Lab Identification)تالوخثز أوالً: التعزيف 

 : (Lab Name)الوخثز اطن 

 هخثز الفيشياء العاهح 

 

 (collegeالكليح )

 األطٌاىكليح طة 

 

 20 :(Capacity) القذرج االطتيعاتيح

 

 (Supervisor Nameاطن الوشزف )

 هي كليح العلىم ر ف ك جاهعح حلةريوا الزيض / إجاسج 

 (Workers in Lab)الوخثز العاهليي في 

3 

 (Lab Photos)الوخثز  ثاًياً: صىر

 

 1صىرج 

 

 

  

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواخ واألجهشج الوخثزيح ): اثالثا

 األدواخ

Tools 

 –حايم يع عالقاث  -أضطىاَت يعذَيت يجىفت -كراث خشبيت ويعذَيت -يثهث خشبي–قذو قُىيت   -دوارة نىنبيت–يخر – يذرجت يططرة

 –اضطىاَي يذرج اَبىب –ضحاحت  –ييساٌ انكخروَي حطاش –بياشر  –ييقاحيت  –حذيذيت يخخهفت  كخم – نىنبيت يخخهفتَىابض  

  –يُبع ضىئي يع جطى  –جطر ضىئي –عذضت يقربت –ييساٌ حرارة –كرياث يعذَيت يخعذدة األقطار –ضائم نسج )غهطيريٍ ( 

  –أضالك حىصيم  – يقياش فىنج -يبيريقياش آ –أدواث هُذضيت  –يطايير كبص  –نىحت فهيٍ –يىشىر زجاجي يقطعه يثهث 

 ييساٌ حرارة حطاش  -يطعر كهربائي –يحىنت خافضت نهخىحر  –يُبع حيار يطخًر 

 األجهشج

Apparatus 

 –قىاَيٍ انعذضاث  –قياش  يعايم انهسوجت  – قياش انخىحر انططحي –انُىاش انبطيظ  –انحركت انخىافقيت  -قياش األطىال 

 -انًىشىر  –انًعادل انًيكاَيكي نهحريرة  –قىاَيٍ أوو 
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 (Apparatus Description) األجهزةتوصيف عا: راب

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 3صورة 

Photo3 

 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 . 

  الدور .دراسة تأثٌر سعة النوسة على قٌمة 

   

قٌاس معامل 
 اللزوجة  

 .قٌاس معامل اللزوجة لسائل باستخدام قانون ستوكس 

 

   

 التوتر السطحً

 

 . قٌاس التوتر السطحً لسائل )الماء ( بطرٌقة القطرة    

 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 

 )فعل جول ( 

 عٌٌن الحرارة النوعٌة لسائل مات 
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 التحقق من صحة قوانٌن الموشور   الموشور 

 دراسة تغٌر تغٌر زواٌة االنحراف بتغٌر زاوٌة الورود 

 حساب قرٌنة انكسار الموشور 

   

 (Acquired Skills): الوهاراخ الوكتظثح خاهظا

 التجزتيثيح . خذ القياطاخ وتحليل الثياًاخأ 

  ٌظزياخ والقىاًيي تتجارب واقعيح تعذ رتط ال الٌتائج التجزيثيح والقىاًيي الفيشيائيحتيي تىضيح العالقح. 

 .القذرج علً كتاتح تقزيز في الوختثز 

 (Other services)أخزي يقذهها الوخثز خذهاخ : طادطا

 . الفيشياء هي أطاص التطثيقاخ التكٌىلىجيحتاعتثار أى  قذين التفظيزاخ الوٌاطثح لكثيز هي الظىاهز الطثيعيحاكتظاب ههارج القذرج علً  ت
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