
 معمل النظم الميكانيكية 

 الهدف 

وأنظمة  الرطوبة،كيفية عمل حساس  التبريد،أنظمة  الحرارة،طي هذا المختبر تجارب تمكن الطالب من فهم المبادئ األساسية النتقال يغ

 االهتزازات. وكذلك ثمة تجارب لشرح آلية عمل محركات االحتراق الداخلي ومبادئ أنظمة الطاقة الشمسية. 

يتمكن الطلبة في هذا المختبر من التعامل مع األجهزة من خالل تسجيل القراءات وتحليل النتائج ومن ثم مقارنتها مع القيم النظرية 

 اختالفات بين القيم التجريبية والقيم النظرية.  التقنية لوجودالناتجة عن الحسابات لكل تجربة، بعدئٍذ محاولة البحث في األسباب 

 األجهزة  

 جهاز تحديد الموصلية الحرارية  -1

جهاز تحديد معامل الحمل الحراري ومعامل اإلشعاع  -2

 الحراري

 جهاز انتفال الحرارة بالغليان -3

 مبادل حراري متحد المراكز  -4

 مبادل حراري ذو جريانات متعامدة  -5

 

 مجموعة محرك ديزل خاصة للتعليم  -6

 مجموعة محرك بنزين خاصة للتعليم  -7

 جهاز المضخة الحرارية  -8

 وحدة تكييف هواء  -9

 جهاز تسخين مياه بالطاقة الشمسية مع وحدة تحكم   -10

 جهاز الخاليا الشمسية  -11

 جهاز دراسة االهتزازات الميكانيكية  -12

 

 



Control and Vibration Laboratory 

 

 الهدف:

والتحكم في الضغط والتحكم السائل يحتوي هذا المعمل على العديد من المعدات المتعلقة بالتحكم في العمليات مثل التحكم في مستوى 

كما يتوفر أجهزة  .المؤازرالمحرك سيرفو و بمحركوالسيطرة يتوفر أجهزة متعلقة بالتحكم  ذلك،في درجة الحرارة. باإلضافة إلى 

 لدراسة األنظمة الهيدروليكية البسيطة والمتقدمة.

 ومن ناحية أخرى هنالك جهاز متكامل لدراسة وإجراء العديد من التجارب المتعلقة باالهتزازات الميكانيكية.

 األجهزة:

 جهاز دراسة التحكم في مستوى السائل. -1

 جهاز دراسة التحكم في درجة الحرارة. -2

 جهاز دراسة التحكم في الضغط. -3

 جهاز دراسة األنظمة الهيدروليكية البسيطة. -4

 جهاز دراسة األنظمة الهيدروليكية المتقدمة. -5

 جهاز التحكم بمحرك السيرفو ومحرك المؤازرة. -6

 جهاز االهتزازات الميكانيكية. -7

 

 



 معمل الديناميكا الحرارية

 

 الهدف

المبدأ األول في الديناميكا  والضععععغط،كقياس درجة الحرارة  الحرارية،ومفاهيم الديناميكا  من مبادئيغطي هذا المختبر مجاالً واسعععع اً 

 وكذلك المبدأ ال ام ل مل محركات رانكن،الدارات الترموديناميكية كدارة التبريد ودارة سعععععتيرلنر ودارة  باإلضعععععافة لب   الحرارية،

 .وال نفات الغازيةاالحراق الداخلي 

ى تركز علالهدف األساسي من هذا المختبر ت زيز م لومات الطالب بما يخص المبادئ ال امة للديناميكا الحرارية والمفاهيم التي 

 رارية عموماً ات الحرارية وتطبيقات الهندسة الحالطاقة والدار تحوالت

 

 األجهزة  

 جهاز تحديد الم ادل الميكانيكي للحريرة  -1

 جهاز المس ر لتحديد القيمة الحرارية الحتراق الوقود  -2

 جهاز الناشر  -3

 جهاز الضاغط ثنائي المراحل  -4

 محرك ستيرلنر  -5

 محرك بنزين رباعي الشوط -6

 محرك ديزل رباعي الشوط  -7

 زية اال نفة الغ -8

 نموذج محطة توليد طاقة بخارية  -9

 

 



 معمل القياسات وألجهزة

 الهدف
الب بالمعلومات  ل هو تزويد ال  األساسية المتعلقة بالقياسات في مجاالت الهندسة الميكانيكية.إن الغرض الرئيسي لهذا المعم

 يتم اجراء تجارب متعلقة بقياس الضغط ودرجة الحرارة والمعايرة وقياس االنفعال والحساست األخرى المختلفة.

 

 ألجهزة
 جهاز قياس ومعايرة الضغط -1
 جهاز قياس ومعايرة درجة الحرارة -2

هاز مقياس االنفعال -3  ج

 وحدة تركيب واستخدام مقاييس االنفعال -4
ة األجهزة والحساسات -5   جهاز أنظم

 
 

 



 معمل مقاومة المواد 

 

 : الهدف

الهدف الرئيسي لهاذا المعمل هو تعليم طالب المرحلة الجامعية األولى كيفية تطبيق اساسيات ميكانيكا المواد 

 ومقاومتها من خالل القيام  بمجموعة من التجارب العلمية األساسية في هذا المجال.

بالضافة الى ذلك, هذا المعمل   يتعرف الطالب خالل هذا المعمل كيفية القيام بالقياسات ومعالجة البيانات وتحليلها. 

للهياكل والمكونات الميكانيكية وتحليل أسباب  يقدم العديد من المفاهيم األساسية للتحليل والتصميم

 قصورها وضعفها. 

 األجهزة: 

 جهاز الشد والضغط .1

 جهاز فحص االتواء  .2

 جهاز فحص الصالبة  .3

 جهاز فحص االجهاد .4

 جهاز فحص الصدم .5

 جهاز فحص التقوس واالنحناء  .6

 جهاز فحص االنبعاج .7

 جهاز فحص الضغط ألسطوانة ذات جدار رقيق   .8

 جهاز فحص الكاللة  .9

 جهاز فحص االنحناء الغير متماثل  .10

 

 



 معمل ميكانيكا الموائع

 :الهدف
ا السرلا    لاألسبسري   لد،اسر  الدديرد مرل الميربهيمعمر  تارب،   تميرفي هذا المختبر،   ارب  ي ابلر   عد،اسر  الملا رالمتدلقر  بخ فر

لا،ك .  ي ابل  ا  لايظ الزخم. الطبق ايظ مبدأ  د،اس كمب يتم السكلل لف

ال  في ميكبنيكب الملا عمدللمبت لتقلي   لهدف مل هذا المختب، هل تدزيزا . تقلير   للالمببدئ لالميبهيم األسبسري  المتدلقر  بهرب ال

ن  النظ،ي.لكذلك  ن  الدملي مع الاب  ،بط الاب

  

 ألجهزة: 

ا الملا ع لالملا  -1 ي ابل  السكلل عاهبز د،اس  خلا  ف

 اهبز قيبس تدفق السلا   -2

 لد،اس  أنلاع التدفق في االنببي  اهبز نظ،ي  ،ينللد -3

   اهبز د،اس  الا،يبل خال  اليلهبت لا،يبل النيث  -4

ادم  لتيب، مب ي -5  اهبز د،اس  شدة ال

 اهبز د،اس  اليلاقد في االنببي  -6

 اهبز د،اس  المضخبت على التلالي لالتلازي -7

ملاب  -8 زاا  ال  اهبز د،اس  مضخبت اال

 اهبز د،اس  التدفق في القنلات الميتلا  -9

 اهبز التل،بيل المب ي نلع بلتلل  -10

،انسيس  -11  اهبز التل،بيل المب ي نلع ف

 اهبز النيق الهلا ي  -12
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