
 

 عميد المعهد العالي للهندسة

 معتز محمود طلبةد. ا.

 

الهندسية والفيزياء الرياضيات قسم  -سة بالشروقالمعهد العالى للهند    

 المعامل والورش وعالقتها بالمقررات

 العدد قائمة التجارب التى تتم فى المعمل مالحظات

 النسخ

 المساحة قائمة باالجهزة المتوفرة

بالمتر 

 مربع

 اسم المعمل/

اسم الفنى المختص 

 بالمعمل

 م

بسيطالجاذبية باستخدام البندول التعيين عجلة -1  ساعات ايقاف-حامل معدنى-بندول بسيط 16    

 

   70   

 60 

65     

معمل الفيزياء الفرقة 

 االعدادية

322معمل   

417معمل   

416معمل   

 الفنى

ىحازم نبيل السيد عل-1  

ياسر عاطف عبد  -2

 الواحد

محمود ماهرعزت  -3  

 

لكالمرونة لستحقيق قانون هوك وتعيين معامل -2  1 كتلة مختلفة االوزان-حامل معدنى–ملف زنبرك هوك  16   

تعيين معامل الصالبة لمادة-3  رة مسط-ساعات ايقاف-سلك صلب+كتلة اسطوانية-حامل خاص 8 

 مترية

ستعيين معامل اللزوجة لسائل بطريقة ستوك-4  كرة -مسطرة مترية-ساعات ايقاف-حامل خاص-انبوبة ستوكسى 14 

 معدنية مختلفة القطر

تعيين معامل التمدد الطولى لمادة-5  تجربة معامل التمدد -ساعات ايقاف-ترمومتر-سخان كهربى 10 

مسعر غليان-الطولى بالقضيب  

ئ جول(تعيين المكافئ الميكانيكى الحرارى)مكاف-6  ساعات ايقاف-كتلة مختلفة االوزان-ميزان حساس-مسعر جول 8   

قانون اوم وتعيين مقاومة مجهولةتحقيق -7  ريوستات-فولتميتر-افوميتر متعدد القياس-مصدر جهد 8   

تحقيق قانونى كيرشوف-8   مقاومات-صندوق مقاومات-افوميتر متعدد القياس -مصدر جهد 7 

 متعددة

طرة تعيين المقاومة النوعية لسلك باتخدام القن-9 

 المترية

مللى -ريةقنطرة مت-فولتميتر -القياسافوميتر متعدد -مصدر جهد 8

-متر  

تعيين معامل الحساسية لجلفانومتر الظل-10  ر الظلجلفانومت-فولتميتر -افوميتر متعدد القياس-مصدر جهد 6   

تعيين المقاومة الداخلية لفولتميتر-11  صندوق -ريوستات-فولتميتر -افوميتر متعدد القياس-مصدر جهد 8 

 مقاومات

تعيين عزم مغناطيسى قصير-12  مغناطيس صغير-مسطرة خشبية افقية-مغناطومتر احراف    

تجربة نيوتن للتبريد -13  ترمومتر -مسعر –غالية نيوتن للتبريد  10   

الحرارة النوعية بطريقة الخلط -14  مسعر حرارى –غالية تجربة الحرارة النوعية بالخلط  10   

                   Leeمعامل التوصيل الحرارى  -15 

       

قرص  2 –غرفة بخار  –قرص معدني  -Lee  غالية تجربة  10

 مادة عازلة

 

 رئيس القسم                                                             

 أ . د / حمدي محمد أحمد                                            

                                                                              



 

 عميد المعهد العالي للهندسة

 

 معتز محمود طلبةد. ا.

 

الهندسية والفيزياء الرياضيات قسم  -المعهد العالى للهندسة بالشروق  

 المعامل والورش وعالقتها بالمقررات

المساحة  قائمة باالجهزة المتوفرة العدد قائمة التجارب التى تتم فى المعمل مالحضات

بالمتر 

 مربع

 اسم المعمل/

اسم الفنى 

المختص 

 بالمعمل

 م

ود الطول الموجى لشعاع الليزر باستخدام ظاهرة الحيتعيين -1  حائل ضوئى - تجربة ليزر كاملة 5    

 

36 

36 

 

 معمل الفيزياء

 الفرقة االولى

د104معمل   

د105معمل   

 الفنى

 وليد فتحى -1

 عزة كرم -2

 كامل

الطول الموجى لطيف الضوءتعيين  -2  1 لمبة زئبق - سيكتروميتر 4   

نيوتن لضوء احادى اللون باستخدام حلقاتالطول الموجى تعيين  -3  وملمبة صودي -ميكروسكوب متحرك بتدريج -سيكتروميتر  8   

معايرة جهاز رسم الذبذبات)سلوسكوب(-4   -مصدر جهد -افوميتر –جهاز رسم الذبذبات او سيلوسكوب  8 

 ريوستات

سرعة الصوت فى الهواءتعيين -5  مخبار مدرج -شوكة رنانة  6   

تعيين تردد مصدر تيار مزود باستخدام ميلد-6    كتلة مختلفة االوزان -ملف ميلد -مصدر جهد 2   

التربيع العكسىتحقيق قانون -7  مصدر ضوئى  -منضدة ضوئية مدرجة -خاليا كهروضوئية 5 

افوميتر -بالبطارية  

ستيفان لالشعاعتحقيق قانونى -8  فولت12 لمبة -ريوستات -مصدر جهد -افوميتر 3   

معامل االمتصاص لمادة شفافةتعيين -9  مصدر ضوئى  -منضدة ضوئية مدرجة -خاليا كهروضوئية 5 

افوميتر -بالبطارية  

المنحنى المميز للوصلة الثنائية-10  -مصدر جهد -وصلة ثنائية -مصدر جهد -افوميتر 10   

تجربة الشق المزدوج لينج-11  تجربة ليزر كاملة -حائل ضوئى 30   

عجلة الجاذبية باستخدام البندول المركبتعيين -12   بندول مركب 50 

 

 

 رئيس القسم                       

 أ . د / حمدي محمد أحمد                            

  



 

 عميد المعهد العالي للهندسة

 

 معتز محمود طلبةد. ا.

 

الفيزياء الهندسيةو الرياضياتقسم  -المعهد العالى للهندسة بالشروق   

 المعامل والورش وعالقتها بالمقررات

المساحة  قائمة باالجهزة المتوفرة قائمة التجارب التى تتم فى المعمل مالحظات

عبالمتر مرب  

 اسم المعمل/

اسم الفنى المختص 

 بالمعمل

 م

يةبالميكرومتر والقدمة ذات الورانعملية القياس الدقيقة -1  جهاز  -1فريزة أفقيه )  -مقشطة –مخرطة ذئبة 

الرأس  - 3الصانيه الدوارة   - 2التقسيم 

 المساعده(

مثقاب فريزة -تزجة  -ثقاب قائم   - تزجة  -منجلة   

....الخ(-اجن-مناشر-عدد يدوى)مبرد  

ميكرومتر(-ادوات قياس)قدمة ذات الورانية  

وحدة لحام اكسى استيلين -ترنس لحام  روازق -

-وعدد سباكة + نموذج سباكة  لحام –فرن بوتقة 

-نقطة  مقص شرائح –تناية –مقص طبلية   

 ماكينة تشغيل صاج-ماكينة لف الواح الصاج 

-  مقصات يدوية منشارصينية   

 عدد شنكرة ورسم على االلواح-

عدد يدوية للنجارة سم 80منشار شريط   

ماكينة تخانه   -رابو -ماكينة–ماكينة حلية   

 

 

 

 

 

 

 

ورشة ماكينات 

 +خرطة+برادة

 مدربون:
ى المغازىممختار العج -1  

عبد الجواد أحمد سيداحمد  -2  

نبيل محمد محمد حسان -3  

استخدام العدد اليدوية فى القطع والبرادة-2  1  

اعداد قوالب السباكة الرملية للصب-3   

لحام بالنبطة-4   

لحام بالقوس الكهربى-5   

لحام باالكسى استيلين-6   

تشكيل االلواح ورسم االفراد-7   

-قشط-عمليات التشغيل على الماكينات )خراطة-8 

 فريزة()مشاهدة فقط(

عمليات النجارة)مشاهدة فقط(-9   

 

 رئيس القسم                                                         

  أ. د / حمدي محمد أحمد                                       



 

 عميد المعهد العالي للهندسة

 

 معتز محمود طلبةد. ا.

20/12/2021 

 

الهندسية والفيزياء الرياضيات قسم  -المعهد العالى للهندسة بالشروق    

 المعامل والورش وعالقتها بالمقررات

المساحة  قائمة باالجهزة المتوفرة قائمة التجارب التى تتم فى المعمل مالحظات

 بالمتر مربع

 اسم المعمل/

 اسم الفنى المختص بالمعمل

 م

مستويات. 3تمثيل نقطة واسقاطها على   :الصالة   

  4   -لوحه رسم  –كرسى  –ديسك 

 صبورة.

:ج الخشبيةالنماذ  

ج المجسمات توضح االتى:نماذ-1  

المساقط-1  

المجسمات-2  

القطاعات-3  

ج المنشأت الحديدية توضح:نماذ-2  

 المساقط والمجسمات والقطاعات 

 

90 
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:صاالت الرسم الهندسى  

003صالة  

415صالة  

 الفنى

المالكىفؤاد مسعد   

 محمد صالح بركات

 احمد سامى الصهبى

 

 قاعدة االشارات.  1

 تمثيل الخط المستقيم. 

 ايجاد الطول الحقيقى للخط من المساقط. 

 ايجاد زوايا ميل الخط المستقيم. 

 االوضاع الخاصة للخط المستقيم. 

 اوضاع المستقيمات بالنسبة لبعضها البعض. 

 تمثيل المستوى فى الوضع العام. 

 أوضاع النقط والمستقيمات داخل المستوى.  

 االوضاع الخاصة للمستوى. 

 الخط ذو الميل االعظم. 

 تعيين خط تقاطع مستويين. 

 كيفية رسم مستوى يمر بنقطة معلومة ويوازى مستوى. 

 تعيين نقطة تقاطع مستقيم مع مستوى. 

.اسقاط عمود من نقطة خارج مستوى على المستوى وحساب طولة   

 اقامة عمود من نقطة داخل مستوى على مستوى بطول معين. 

 الدوران. 

 االسقاط المساعد. 

 

 مرئيس القس                                                             

                                     أ .د / حمدي محمد أحمد                                           



 

 عميد المعهد العالي للهندسة

 

 معتز محمود طلبةد. ا.

 

الهندسية والفيزياء الرياضيات قسم  -المعهد العالى للهندسة بالشروق    

 المعامل والورش وعالقتها بالمقررات

المساحة  قائمة باالجهزة المتوفرة قائمة التجارب التى تتم فى المعمل

بالمتر 

 مربع

 اسم المعمل/

 اسم الفنى المختص

 بالمعمل

 م

ICDL   : فصل أول 

  Auto CAD -  2D   : فصل ثاني 

 (الرسم الهندسي باستخدام الحاسب اآللي (

جهاز حاسب 30كل معمل يحتوي على    

35 
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 معامل الحاسب

 

822معمل   

 229معمل 

 230معمل 

 

 الفنى

  هاني نيازي

1 

 

 

 رئيس القسم                       

 أ . د / حمدي محمد أحمد                            

  

 

- 

 

 

 

 



 

المعهد العالي للهندسةعميد   

 

 معتز محمود طلبةد. ا.

 

 

 

قسم الفيزياء والرياضيات الهندسية -المعهد العالى للهندسة بالشروق   

 المعامل والورش وعالقتها بالمقررات

المساحة  قائمة باالجهزة المتوفرة قائمة التجارب التى تتم فى المعمل

بالمتر 

 مربع

 اسم المعمل/

الفنى المختص بالمعملاسم   

 م

ةاللغه اإلنجليزي شرح قواعد اإلستماع -كل معمل يحتوي على :   

كابينه 30  

ماكينة صوت 1  

سماعه 2  

مايك بالسلك 2  
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 اإلنجليزيةالفنيه  معامل اللغه

 418معمل 

 419معمل 

 

 المدربون

 حنان يوسف عبد الحميد - 1

 محمد عطيه إبراهيم - 2

1 

 

 

 رئيس القسم                       

 أ . د / حمدي محمد أحمد                            

 

 

  


