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 تىصيف هخثز

 Lab Description 

QF 01.01 

  (:.Lab No)الوخثز رقن 

 (Lab Identification)تالوخثز أوالً: التعزيف 

مخبر الورش : (Lab Name)الوخثز اسن 
 الهندسية و الكهربائية

   اإلتصاالت: هندسة (collegeالكليح )

 (Supervisor Nameاسن الوشزف ) طالة 02 (Capacity) القذرج االستيعاتيح

 أ.د.طالل عساف

 (Workers in Lab)الوخثز العاهلين في 

 3 العاهلين عذد

 (Lab Photos)الوخثز  ثانياً: صىر

 

  

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواخ واألجهزج الوخثزيح ): اثالثا

 األدواخ

Tools 

 01  الالزمة لتعميم وصل و لحام العشاصر والسيشية التجييزات التعميسية مجيزة بأىم صيانة طاوالت
 االلكترونية

  مقاييسAVO   
  قاعدة كاوي ( –شفاط  –قردير  –عدة لحام )كاوي 
 مثقب كيربائي صغير 
 لهحة تجريب تهصيلtest board  
  متكاممةعشاصر الكترونية متعددة ودارات 
 مجسهعة لهحات نحاسية مثقبة وغير مثقبة لتشفيذ مذاريع عسمية 

 

 األجهزج

Apparatus  أجيزة االختبار ورواسم االشارة ومهلدات اشارة مع وحدات تغذية لتغذية السذاريع الظالبية 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 
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 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

قياس التيار والجيد بأنهاعو السختمفة  LCRمقاييس 
وقياس قيسة السقاومة  الستشاوب والسدتسر

R  وكذلك قياس سعة السكثف C  وقياس
 Lقيسة ممف 

 

رقسي ذو مجاالت ويعد السقياس مقياس  رواسم االشارة
األىم لسيشدس الكيرباء بكافة 
االختراصات حيث يتعمم الظالب عمى 

 كافة مجاالت استخدامو

 

AVO  قياس التيار والجهد بانواعه المختلفة المتناوب
 والمستمر
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Power supply 

 وحدة تغذية 

مظمهبة  تيارات وجيهدوحدة تغذية تهلد 
لتغذية الدارات الكيربائية والسذاريع 

 السشفذة من قبل الظالب

 

Function 
generator 

مهلد نبزات 
 واشارات 

مثمثية  –يقهم بتهليد عدة اشارات ) جيبية 
مربعة ( بترددات مشخفزة وعالية   –

قابمة لتعيل ترددىا بدقة عالية وتعديل 
 الدعة والرفحة ويداعد الظالب عمى 

تهليد اشارة دخل متشهعة تداعده عمى 
دراسة تأثير دارات االتراالت عمى  
مختمف انهاع االشارات وتعديميا بسختمف  

   modulationتعديالت أنهاع ال

 

 اإللكترونيةييدف الى تهصيل العشاصر  كاوي لحام
مع بعزيا البعض عبر اسالك ومع 

 القرديربعزيا البعض باستخدام معدن 
عن طريق بكرة تهضع عمى الكاوي فيتحهل 
لدائل يترمب بدرعة ليرل بين اطراف 

 العشاصر
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ييدف الى سحب الكسية الزائدة من  شفاط
 القردير السذاب اثشاء عسمية المحام 

 

Test board  لهحة قابمة لهضع عشاصر الكترونية
مختمفة ودارات متكاممة واسالك عمييا 
وميزتيا ان الشقاط الذاقهلية مهصمة داخميا 
بذكل مدبق لذلك يتم اختبار الدارة 
السظمهبة عمييا قبل البدء بتشفيذىا ورسسيا 
مسا يهفر بعض االخظاء السرتكبة في 

 الترسيم 

 

 عشاصر
  متعددة الكترونية

 متكاممة تودارا

بيدف تشفيذ الدارات ودراسة خهاص كل 
 عشرر

 

 

 

 

 
 (Acquired Skills): الوهاراخ الوكتسثح خاهسا

  ربط الجانب الشظري السأخهذ في الدشتين االولى بالجانب العسمي عبر تسكين الظالب من تشفيذ دارات ومذاريع 
 ( ثم   eagleعمى الحاسب ) عسمية ذات أىداف خدمية وذلك بعد رسم دارات عبر برامج محاكاة

 . boardطباعتيا عمى 
 

 (Other services)أخزي يقذهها الوخثز خذهاخ : سادسا

 لزسن الذاراخ الوطثىعح   eagleالتذرب علً استخذام تزناهج ال

 افكار عوليح في الصيانح الوتنىعح والونزليح 

 استخذام الطاتعح في طثاعح الذاراخ الوطثىعح 

 القذرج علً استخذام الحوض الكيويائي لتنفيذ الذاراخ 
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