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 3من  1الصفحة    

 

 تىصُف هخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 E.C.1 (:.Lab No)الوخبر رقن 

 (Lab Identification)بالوخبر أوالً: التعرَف 

 : هخبر الكُوُاء(Lab Name)الوخبر اسن 

 

  : الهٌذست الوذًُت(collegeالكلُت )

 (Capacity) القذرة االستُعابُت

02 

 (Supervisor Nameاسن الوشرف )

 م.هىَذا هىسً 

 م.راًُا هذَب ًُساى

 (Workers in Lab)الوخبر العاهلُي فٍ 

0 

 (Lab Photos)الوخبر  ثاًُاً: صىر

 

  

 

 

 ً  (Instruments and Apparatus Labالمخبرية )ألدواث واألجهزة : اثالثا

 األدوات
Tools 

 أنابٌب اختبار وحواملها المعدنٌة 

 بٌاشر 

  ارلنماٌرات 

 مقاٌٌس مدرجة 

 ماصات مدرجة 
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 3من  2الصفحة    

 

 سحاحات مع حواملها المعدنٌة 

 عبوات زجاجٌة ذات غطاء زجاجً ٌحفظ المحالٌل 

 األجهزة

Apparatus 

 جهاز قٌاس PH 

 جهاز الشبٌه بالفرن 

 ًسخان كهربائ 

 جهاز الحصول على الماء المقطر 

 

 

 :(Equipmentsاألجهزة )رابعا: توصيف 

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives)  

 1صورة 

Photo1 

 قطب ٌوضع فً المحلول المراد قٌاس  PHجهاز قياس 

 حموضته أو قلوٌته موصول مع شاشة

 رقمٌة 

 

 جهاز الشبيه بالفرن

 

 هو ٌسمى حاضنة ٌوضع على درجة 

 حرارة معٌنة وٌستعمل على األغلب فً

 مخابر الجرثومٌة لعملٌات الزرع الجرثومً 
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 3من  3الصفحة    

 

 سخان كهربائي 

 

 هو عبارة عن سخان كهربائً مع محرك 

 مغناطٌس صغٌر فً  ٌوضع مغناطٌسً

 المزٌج المراد تسخٌنه وتحرٌكه ثم ٌشغل 

 السخان ومحرك المغناطٌس

 

 جهاز الحصول على 

  الماء المقطر

 ٌعتمد هذا الجهاز على قسم زجاجً ٌدخل

 إلٌه الماء المراد تقطٌره وٌسخن إلى درجة 

 الغلٌان 

 بواسطة وشٌعة كهربائٌة فٌتبخر 

 الماء وٌصعد إلى القسم العلوي من الجهاز وهو 

 عبارة عن مبرد أو مكثف فٌتكثف البخار  

 وٌخرج عبر أنبوب إلى وعاء استقبال القطارة 

 %  09ٌعطً ماء نقً بنسبة أكثر من 

 فً الساعةلٌتر  2وٌقطر حوالً 

 

 (Acquired Skills): الوهاراث الوكتسبت خاهسا

 وذلك بغية التعرف على المبادئ كيميائية،  تدريب وتنمية مهارات الطالب بإجراء تجارب مخبرية 

 .بما يتوافق مع مفردات المقرر النظري الهندسية المتعلقة باإلسمنت بشكل أساسي، و ساسية للكيمياء األ
 

 (Other services)أخري َقذهها الوخبر خذهاث : سادسا
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