
 انصُاػيكهيح انرؼهيى 

 

 

 )انفزلح انثانثح( ياكيُاخ ذشغيم ذمهيذيح: اسن الوادة نىجيا االَراج      : لظى ذكُىالقسن العلوي

 ػثذانرىاب يحًذ لطة: ا.د/ استار الوادة

 في هقرر هاكيناث تشغيل تقليذيه هلخص اجراء تجربت

 القطع الوختلفت فى عولياث الخراطتتحذيذ ظروف / اسن التجربت م

 االوليٍ انفصم انذراطي وانثاًَ االول  االطثىع -1

 انغزض يٍ انرجزتح -2

 .انًخزطح انؼايحياكيُح  يكىَاخ اٌ يرؼزف انطانة ػهي  -1

 .اٌ يرؼزف انطانة ػهً االنياخ انًخرهفح فً انًخزطح انؼايح )انذَثه( -2

   .انمطغ انًخرهفح نؼًهياخ انخزاطحانة ػهً ظزوف اٌ يرؼزف انط -3

 –طزػح انمطغ  –اٌ يرذرب انطانة ػهي كيفيح ذحذيذ ظزوف انمطغ نكم يؼذٌ يٍ حيث )انرغذيح  -4

 .ػًك انمطغ(

وذحذيذ َظة انرخفيط نهظزػاخ  ظزوف انمطغ انًخرهفححظاب  ح اٌ يرؼهى انطانة ػهي كيفي -5

 .انًخرهفح

3- 
خطىاخ اجزاء 

 ودور انًؼيذ انرجزتح

 .انًكىَاخ انزئيظيح نًاكيُح انًخزطح انؼايح ذىظيح -1

 .االنياخ انًخرهفح انًىجىدج تانًخزطح انؼايح ذىظيح -2

 .ذحذيذ ظزوف انمطغ انًخرهفح نكم يؼذٌ -3

 .نهؼًهياخ انًخرهفحكيفيح حظاب كال يٍ طزػح انمطغ وانرغذيح وػًك انمطغ ذىظيح  -4

 .ذخفيط انظزػاخ انًخرهفحكيفيح حظاب َظة ذىظيح  -5

4- 
دور انفُي في 

 انرجزتح

 .طاليح االجشاء انًخرهفح نًاكيُح انًخزطحانراكذ يٍ  -1

 انراكذ يٍ ذشغيم ياكيُح انًخزطح  تشكم طهيى. -2

 .انراكذ يٍ ػذو وجىد اي سيىخ او يىاد اخزي حىل ياكيُح انًخزطح -3

  .صياَح وذُظيف ياكيُح انًخزطح تؼذ انؼًم ػهيها  -4

5- 
دور انطانة في 

 انرجزتح

 .رطى يكىَاخ ياكيُح انًخزطح -1

 .رطى االنياخ انًخرهفح انرً ذؼًم تها ياكيُح انًخزطح -2

 . ذحذيذ ظزوف انمطغ انًخرهفح نؼًهياخ انخزطح -3

 انًخزطح.حظاب َظة انرخفيط نهظزػاخ انًخرهفح ػهً ياكيُح  -4

 .يٍ حيث ظزوف انمطغتؼط انًؼادٌ انًخرهفح وانرًييش تيٍ اططح انرشغيم انًخرهفح  ذشغيم -5
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Template of Lab. Work 
 



 كهيح انرؼهيى انصُاػي

 

 

 : ياكيُاخ ذشغيم ذمهيذيح )انفزلح انثانثح(اسن الوادة نىجيا االَراج      : لظى ذكُىالقسن العلوي

 ػثذانرىاب يحًذ لطة: ا.د/ استار الوادة

 في هقرر هاكيناث تشغيل تقليذيه هلخص اجراء تجربت

 تفريزتحذيذ ظروف القطع الوختلفت فى عولياث ال/ اسن التجربت م

 يٍ انفصم انذراطي االولانثانث وانزاتغ  االطثىع -1

 انغزض يٍ انرجزتح -2

 .انرفزيش االفميحياكيُح ىَاخ اٌ يرؼزف انطانة ػهي يك -1

 .خرهفح فً ياكيُح انرفزيش االفميحاٌ يرؼزف انطانة ػهً االنياخ انً -2

 .  ف انمطغ انًخرهفح نؼًهياخ انرفزيشاٌ يرؼزف انطانة ػهً ظزو -3

 –طزػح انمطغ  –اٌ يرذرب انطانة ػهي كيفيح ذحذيذ ظزوف انمطغ نكم يؼذٌ يٍ حيث )انرغذيح  -4

 ػًك انمطغ(.

اٌ يرؼهى انطانة ػهي كيفيح  حظاب ظزوف انمطغ انًخرهفح وذحذيذ َظة انرخفيط نهظزػاخ  -5

 انًخرهفح.

3- 
خطىاخ اجزاء 

 انرجزتح ودور انًؼيذ

 .نًاكيُح انرفزيش االفميهنًكىَاخ انزئيظيح ذىظيح ا -1

 .نًخرهفح انًىجىدج تانفزتشج االفميحذىظيح االنياخ ا -2

 ذحذيذ ظزوف انمطغ انًخرهفح نكم يؼذٌ. -3

 ذىظيح كيفيح حظاب كال يٍ طزػح انمطغ وانرغذيح وػًك انمطغ نهؼًهياخ انًخرهفح. -4

 ذىظيح كيفيح حظاب َظة ذخفيط انظزػاخ انًخرهفح. -5

4- 
في دور انفُي 

 انرجزتح

 .جشاء انًخرهفح نًاكيُح انرفزيشانراكذ يٍ طاليح اال -1

 تشكم طهيى. شغيم ياكيُح انرفزيشانراكذ يٍ ذ -2

 .او يىاد اخزي حىل ياكيُح انرفزيش انراكذ يٍ ػذو وجىد اي سيىخ -3

 تؼذ انؼًم ػهيها .  ياكيُح انرفزيشصياَح وذُظيف  -4

5- 
دور انطانة في 

 انرجزتح

 .يكىَاخ ياكيُح انفزيشج االفميحرطى  -1

 .هفح انرً ذؼًم تها ياكيُح انفزيشج االفميحرطى االنياخ انًخر -2

 . وف انمطغ انًخرهفح نؼًهياخ انرفزيشذحذيذ ظز -3

 .انفزيشج حظاب َظة انرخفيط نهظزػاخ انًخرهفح ػهً ياكيُح -4

 خرهفح يٍ حيث ظزوف انمطغ.تؼط انًؼادٌ انًخرهفح وانرًييش تيٍ اططح انرشغيم انً ذشغيم -5
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Template of Lab. Work 
 



 كهيح انرؼهيى انصُاػي

 

 

 ياكيُاخ ذشغيم ذمهيذيح )انفزلح انثانثح(: اسن الوادة نىجيا االَراج      : لظى ذكُىالقسن العلوي

 ػثذانرىاب يحًذ لطة: ا.د/ استار الوادة

 في هقرر هاكيناث تشغيل تقليذيه هلخص اجراء تجربت

 القطع الوختلفت فى عولياث الكشطتحذيذ ظروف / اسن التجربت م

 االوليٍ انفصم انذراطي  انظادصو انخايضا االطثىع -1

 انغزض يٍ انرجزتح -2

 .انًمشطح انُطاحح ياكيُح ىَاخاٌ يرؼزف انطانة ػهي يك -1

 انًمشطح انُطاححاٌ يرؼزف انطانة ػهً االنياخ انًخرهفح فً  -2

 .  انكشطاٌ يرؼزف انطانة ػهً ظزوف انمطغ انًخرهفح نؼًهياخ  -3

 –طزػح انمطغ  –اٌ يرذرب انطانة ػهي كيفيح ذحذيذ ظزوف انمطغ نكم يؼذٌ يٍ حيث )انرغذيح  -4

 ػًك انمطغ(.

اٌ يرؼهى انطانة ػهي كيفيح  حظاب ظزوف انمطغ انًخرهفح وذحذيذ َظة انرخفيط نهظزػاخ  -5

 انًخرهفح.

3- 
خطىاخ اجزاء 

 انرجزتح ودور انًؼيذ

 .انًمشطح انُطاححذىظيح انًكىَاخ انزئيظيح نًاكيُح  -1

 .تانًمشطح انُطاححذىظيح االنياخ انًخرهفح انًىجىدج  -2

 ظزوف انمطغ انًخرهفح نكم يؼذٌ.ذحذيذ  -3

 ذىظيح كيفيح حظاب كال يٍ طزػح انمطغ وانرغذيح وػًك انمطغ نهؼًهياخ انًخرهفح. -4

 ذىظيح كيفيح حظاب َظة ذخفيط انظزػاخ انًخرهفح. -5

4- 
دور انفُي في 

 انرجزتح

 .نهًمشطح انُطاححانراكذ يٍ طاليح االجشاء انًخرهفح  -1

 تشكم طهيى.  انًمشطح انُطاحح ياكيُح اانراكذ يٍ ذشغيم  -2

 .انًمشطح انُطاححانراكذ يٍ ػذو وجىد اي سيىخ او يىاد اخزي حىل ياكيُح  -3

 تؼذ انؼًم ػهيها .  انًمشطح انُطاحح صياَح وذُظيف ياكيُح ا -4

5- 
دور انطانة في 

 انرجزتح

 .انًمشطح انُطاححرطى يكىَاخ ياكيُح  -1

 .انًخرهفح انرً ذؼًم تها ياكيُح انًمشطح انُطاحح رطى االنياخ -2

 . انكشطذحذيذ ظزوف انمطغ انًخرهفح نؼًهياخ  -3

 .انًمشطح انُطاحح حظاب َظة انرخفيط نهظزػاخ انًخرهفح ػهً ياكيُح -4

 ذشغيم تؼط انًؼادٌ انًخرهفح وانرًييش تيٍ اططح انرشغيم انًخرهفح يٍ حيث ظزوف انمطغ. -5
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Template of Lab. Work 
 



 كهيح انرؼهيى انصُاػي

 

 

 انثانثح(: ياكيُاخ ذشغيم ذمهيذيح )انفزلح اسن الوادة نىجيا االَراج      : لظى ذكُىالقسن العلوي

 ػثذانرىاب يحًذ لطة: ا.د/ استار الوادة

 في هقرر هاكيناث تشغيل تقليذيه هلخص اجراء تجربت

 التجليخالقطع الوختلفت فى عولياث تحذيذ ظروف / اسن التجربت م

 يٍ انفصم انذراطي االول انثايٍوانظاتغ  االطثىع -1

 انغزض يٍ انرجزتح -2

 . انرجهيخ انظطحًياكيُح اٌ يرؼزف انطانة ػهي يكىَاخ  -1

 . ياكيُح انرجهيخ انظطحًاٌ يرؼزف انطانة ػهً االنياخ انًخرهفح فً  -2

 .  انرجهيخ انظطحًاٌ يرؼزف انطانة ػهً ظزوف انمطغ انًخرهفح نؼًهياخ  -3

 –طزػح انمطغ  –اٌ يرذرب انطانة ػهي كيفيح ذحذيذ ظزوف انمطغ نكم يؼذٌ يٍ حيث )انرغذيح  -4

 ػًك انمطغ(.

اٌ يرؼهى انطانة ػهي كيفيح  حظاب ظزوف انمطغ انًخرهفح وذحذيذ َظة انرخفيط نهظزػاخ  -5

 انًخرهفح.

3- 
خطىاخ اجزاء 

 انرجزتح ودور انًؼيذ

 .انرجهيخ انظطحًذىظيح انًكىَاخ انزئيظيح نًاكيُح  -1

 .تًاكيُح انرجهيخ انظطحًذىظيح االنياخ انًخرهفح انًىجىدج  -2

 ذحذيذ ظزوف انمطغ انًخرهفح نكم يؼذٌ. -3

 ذىظيح كيفيح حظاب كال يٍ طزػح انمطغ وانرغذيح وػًك انمطغ نهؼًهياخ انًخرهفح. -4

 ذىظيح كيفيح حظاب َظة ذخفيط انظزػاخ انًخرهفح. -5

4- 
دور انفُي في 

 انرجزتح

 .تًاكيُح انرجهيخ انظطحًانراكذ يٍ طاليح االجشاء انًخرهفح  -1

 تشكم طهيى.ياكيُح انرجهيخ انظطحً انراكذ يٍ ذشغيم  -2

 .ياكيُح انرجهيخ انظطحًانراكذ يٍ ػذو وجىد اي سيىخ او يىاد اخزي حىل  -3

 تؼذ انؼًم ػهيها . ياكيُح انرجهيخ انظطحً صياَح وذُظيف  -4

5- 
دور انطانة في 

 انرجزتح

 .ياكيُح انرجهيخ انظطحً رطى يكىَاخ  -1

 .ياكيُح انرجهيخ انظطحًرطى االنياخ انًخرهفح انرً ذؼًم تها  -2

 . وكذنك اَىاع احجار انرجهيخ انرجهيخذحذيذ ظزوف انمطغ انًخرهفح نؼًهياخ  -3

 .ياكيُح انرجهيخ انظطحًحظاب َظة انرخفيط نهظزػاخ انًخرهفح ػهً  -4

 ًخرهفح يٍ حيث ظزوف انمطغ.ذشغيم تؼط انًؼادٌ انًخرهفح وانرًييش تيٍ اططح انرشغيم ان -5
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Template of Lab. Work 
 



 كهيح انرؼهيى انصُاػي

 

 

 ياكيُاخ ذشغيم ذمهيذيح )انفزلح انثانثح(: اسن الوادة نىجيا االَراج      : لظى ذكُىالقسن العلوي

 ػثذانرىاب يحًذ لطة: ا.د/ استار الوادة

 في هقرر هاكيناث تشغيل تقليذيه هلخص اجراء تجربت

 القطع الوختلفت فى عولياث الثقبتحذيذ ظروف / اسن التجربت م

 يٍ انفصم انذراطي االول انؼاشزو انراطغ االطثىع -1

 انغزض يٍ انرجزتح -2

 .انثمةاٌ يرؼزف انطانة ػهي يكىَاخ ياكيُح  -1

 ياكيُح انثمة.اٌ يرؼزف انطانة ػهً االنياخ انًخرهفح فً  -2

 .  انثمةاٌ يرؼزف انطانة ػهً ظزوف انمطغ انًخرهفح نؼًهياخ  -3

 –طزػح انمطغ  –اٌ يرذرب انطانة ػهي كيفيح ذحذيذ ظزوف انمطغ نكم يؼذٌ يٍ حيث )انرغذيح  -4

 (.ػًك انمطغ

اٌ يرؼهى انطانة ػهي كيفيح  حظاب ظزوف انمطغ انًخرهفح وذحذيذ َظة انرخفيط نهظزػاخ  -5

 انًخرهفح.

3- 
خطىاخ اجزاء 

 انرجزتح ودور انًؼيذ

 .انًكىَاخ انزئيظيح نًاكيُح انثمة ذىظيح -1

 .تًاكيُح انثمةذىظيح االنياخ انًخرهفح انًىجىدج  -2

 يؼذٌ.ذحذيذ ظزوف انمطغ انًخرهفح نكم  -3

 ذىظيح كيفيح حظاب كال يٍ طزػح انمطغ وانرغذيح وػًك انمطغ نهؼًهياخ انًخرهفح. -4

 ذىظيح كيفيح حظاب َظة ذخفيط انظزػاخ انًخرهفح. -5

4- 
دور انفُي في 

 انرجزتح

 .نًاكيُح انثمةانراكذ يٍ طاليح االجشاء انًخرهفح  -1

 تشكم طهيى.ياكيُح انثمة انراكذ يٍ ذشغيم  -2

 .ياكيُح انثمةانراكذ يٍ ػذو وجىد اي سيىخ او يىاد اخزي حىل  -3

 تؼذ انؼًم ػهيها . ياكيُح انثمة صياَح وذُظيف  -4

5- 
دور انطانة في 

 انرجزتح

 .ياكيُح انثمةرطى يكىَاخ  -1

 .ياكيُح انثمةرطى االنياخ انًخرهفح انرً ذؼًم تها  -2

 . انثمةذحذيذ ظزوف انمطغ انًخرهفح نؼًهياخ  -3

 .ياكيُح انثمةحظاب َظة انرخفيط نهظزػاخ انًخرهفح ػهً  -4

 ذشغيم تؼط انًؼادٌ انًخرهفح وانرًييش تيٍ اططح انرشغيم انًخرهفح يٍ حيث ظزوف انمطغ. -5
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Template of Lab. Work 
 



 كهيح انرؼهيى انصُاػي

 

 

 : ياكيُاخ ذشغيم ذمهيذيح )انفزلح انثانثح(اسن الوادة نىجيا االَراج      : لظى ذكُىالقسن العلوي

 ػثذانرىاب يحًذ لطة: ا.د/ استار الوادة

 في هقرر هاكيناث تشغيل تقليذيه هلخص اجراء تجربت

 تصوين الوثبتاث والورشذاث/ التجربتاسن  م

 يٍ انفصم انذراطي االول ػشز وانثاًَانحادي ػشز االطثىع -1

 انغزض يٍ انرجزتح -2

 .االشكال انًخرهفح يٍ انًثثراخ وانًزشذاخاٌ يرؼزف انطانة ػهي  -1

 .نًىاد انرً يصُغ يُها انًثثراخ وانًزشذاخاٌ يرؼزف انطانة ػهً ا -2

 .  انة ػهً انطزق انًخرهفح نرثثيد انًشغىالخاٌ يرؼزف انط -3

 .رب انطانة ػهي كيفيح ذصًيى انًثثراخ وانًزشذاخ نالشكال انًخرهفح اٌ يرذ -4

 .رتط انًشغىالخ انرً يصؼة رتطها تانطزق انرمهيذيهاٌ يرؼهى انطانة ػهي كيفيح  -5

3- 
خطىاخ اجزاء 

 انرجزتح ودور انًؼيذ

 .يٍ انًثثراخ وانًزشذاخالشكال انًخرهفح ذىظيح ا -1

 .انًىاد انرً يصُغ يُها انًثثراخ وانًزشذاخ ذىظيح -2

 .كيفيح ذصًيى انًثثراخ وانًزشذاخذىظيح  -3

 .اطرخذاو انًثثراخ وانًزشذاخ نزتط انًشغىالخ ذىظيح كيفيح -4

4- 
دور انفُي في 

 انرجزتح

 .جشاء انًخرهفح نًاكيُح انثمةانراكذ يٍ طاليح اال -1

 تشكم طهيى.  شغيم ياكيُح انثمةانراكذ يٍ ذ -2

 .او يىاد اخزي حىل ياكيُح انثمة انراكذ يٍ ػذو وجىد اي سيىخ -3

 تؼذ انؼًم ػهيها .  ياكيُح انثمةصياَح وذُظيف  -4

5- 
دور انطانة في 

 انرجزتح

 .رطى انرصًيى انًُاطة نهًثثراخ وانًزشذاخ  -1

 .نهرصًيىذُفيذ انًثثراخ وانًزشذاخ طثما  -2

 . رتط انًشغىالخ تىاططح انًثثراخ وانًزشذاخ -3

 .ذُفيذ انرًزيٍ  -4

 .فك انًثثراخ وانًزشذاخ واخزاج انرًزيٍ )انشغهح(  -5
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