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 مختبرات قسم الهندسة المدنية

يرتبط بقسم الهندسة المدنية سبعة مختبرات تمتاز بالنشاطات العلمية واالستشارية، تحتوي هذه  
 .المختبرات عدد كبير من األجهزة التي تخضع للصيانة بشكل دائم

العلمية تسهم هذه المختبرات في إنجاز بحوث الدراسات العليا كما تسهم في رفد الحركة البحثية  
لألساتذة، فضال عن مساهمة المختبرات في القيام بكثير من الفحوصات المختبرية بالتعاون مع كثير من 

 .الدوائر الحكومية من خالل آلية التعاون والمكتب االستشاري 
يتولى عدد من األساتذة إدارة مختبرات القسم، من الذين يمتازون بالكفاءة العلمية والخبرة الحقلية  

      ختصاصاتهم.في ا
 
 

 
 

 مختبرات قسم الهندسة المدنية. وأكبر أهم اإلنشائيةيعتبر مختبر فحص المواد 
بأجهزة بوقتها مترمربع( وتم تجهيزه 1260على مساحة مقدارها حاليا )1967عام المختبر أنشأ 

الدراسات العليا والتدريسيين وقد تم ترميمه عام  فحص انكليزية المنشأ، ويضم المختبر عدد من غرف طلبة
 أعمار إعادة. تم 2017الدمار خالل العمليات العسكرية لتحرير المدينة عام  إلىتعرض المختبر  .2007

 األعمارومتابعة من قبل مديرية  وبإشراف( UNDPمن قبل منظمة ) 2019وتأهيل المختبر وتم افتتاحه عام 

مختبر فحص المواد 
اإلنشائية

مختبر ميكانيك التربة

مختبر ميكانيك الصخور

الطرق مختبر هندسة 
والنقل

مختبر هندسة المساحة

مسؤل المختبرعدي عسل صالح  .د. م•

مسؤل المختبرقتيبة نزار قاسم  . د. م•

مسؤل المختبر ثامر محمد نوري. م. ا•

مسؤل المختبرعبد الرحيم إبراهيم جاسم . د.أ•

  .مسؤل المختبرسفيان يونس احمد  د.ا. م  

 مختبر فحص المواد اإلنشائية .1
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الخاصة بفحوصات المواد  واألدوات األجهزةيحتوي المختبر على العديد من  وصل.والمشاريع في جامعة الم
التعاون في كلية  آليةمتطلبات  وألجلوالتي يتم استخدامها من قبل طلبة الدراسات العليا  اإلنشائية الفيزيائية

 الهندسة والمكتب االستشاري الهندسي.
  هي:في المختبر  إجراؤهاوالفحوصات التي ممكن 

فحص  االسمنت،فحص  الشتايكر،فحص الكاشي والسيراميك و  الخرسانية،فحص االنضغاط للمكعبات  
 والرمل،فحص الحصى  الخصوصية،فحص المواد  األصباغ،فحص  التسليح،حديد التسليح وشبكات حديد 

 ،الخرسانيةتصميم الخلطات  ،الشتايكر ،الكربستون  والطابوق،البلوك فحص  أنواعها،بكافة  األنابيبفحص 
فوق فحص الموجات -جميع الفحوصات الالاتالفية )فحص اللباب ،فحص المقاطع الحديدية والشلمان

  .فحص التحميل(–الصوتية 
 القسم.المساعدة واالستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا من خارج  بإبداءكما يقوم المختبر 

 
 

 

المفاهيم  األوليةالكبيرة في تعليم طلبة الدراسات  ألهميتهيعد هذا المختبر بمثابة حجر الزاوية لمختبرات القسم 
 للخواص الطبيعية والميكانيكية للتربة. األساسية
الرائدين في مجال ميكانيك  األساتذةتأسس مختبر ميكانيك التربة في القسم على يد مجموعة من  

. تبلغ مساحة المختبر 1963كلية الهندسة في عام  تأسيسويعود لبدايات  ،في العراق األسسالتربة وهندسة 
الفحوصات المختبرية ومخازن عدد  إجراء وأماكنمتر مربع بما فيها القاعة الدراسية الرئيسة  300بحدود 

 المحاضرين. األساتذةلغرف  إضافة( 2)
الخواص الطبيعية  األوليةضمن تعليم طلبة الدراسات يت األوليةمختبر ميكانيك التربة للدراسات  إن 

وبعض الخواص الميكانيكية مثل الوزن النوعي وحدود اللدونة والليونة وفحص التدرج الحبيبي وفحوصات 
لفحص االنضغاط ثالثي المحاور  إضافةالرص والنفاذية وفحص االنضمام وفحص االنضغاط غير المحصور 

الفحوصات المختلفة المقدمة  إجراءفي  أيضاغير قابل للبزل. يساهم المختبر من نوع غير القابل لالنضمام 
من قبل دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية تحت مظلة آلية التعاون والمكتب االستشاري الهندسي الذي يعمل 

 .به قسم الهندسة المدنية
 
 مختبر ميكانيك التربة واألسس للدراسات العليا 

قاعات القسم لجعله مختبر التربة  إحدى، قام قسم الهندسة المدنية بتخصيص 2002وفي عام  
متر مربع. وان هذه الخطوة فتحت 150للدراسات العليا. وتبلغ مساحة المختبر الخاص للدراسات العليا بحدود 

لبحوث العلمية ذات المتطلبات العديد من التجارب وا إلجراءالقسم  وأساتذةكبيرة لطلبة الدراسات العليا  إمكانية
كافة الفحوصات الميكانيكية للتربة وبشكل متسلسل  إجراءالخاصة. ان مختبر التربة للدراسات العليا يتضمن 

 وسنوات البحث لطلبة الماجستير والدكتوراه. التحضيريةلطلبة الدراسات العليا للسنة 
  
 
 
 

 التربة ميكانيك مختبر -2



 

 

 
 

 
 

الجديدة بناية المختبر  أنشأت 2007وفي عام  التربة،كجزء من مختبر  1986تأسس المختبر في عام 
 .2م 250 بمساحة

والميكانيكية الخاصة بفحوصات الصخور الفيزيائية  واألدوات األجهزةيحتوي المختبر على العديد من  
 متطلبات المكتب االستشاري الهندسي في الكلية. وألجليتم استخدامها من قبل طلبة الدراسات العليا  والتي

 : في المختبر هي إجراؤهاالتي ممكن والفحوصات 

فحوصات  المباشر،فحص القص  االنحناء،فحص  المحاور،المحور والثالثي  األحاديفحص االنضغاط 
زيائية الفيكافة الفحوصات  إجراء إلى باإلضافة البرازيلي.الفحص النقطي والفحص  والتآكل،الديمومة 

 .للصخور

 القسم.المساعدة واالستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا من خارج  بإبداءكما يقوم المختبر أيضا 
 
 
 
 
 
 
 

األجهزة  وتم تجهيزه بأجهزة مسح ألمانية وصينية المنشأ، ومن ،1964أنشئ هذا المختبر عام  
وقد تم تخصيص بناية حديثة للمختبر عام  الحديثة الموجودة في المختبر جهاز الثيودواليت االلكتروني،

عمل  -حساب الحجوم والكميات -وفيما يخص الفحوصات التي يجريها المختبر ]حساب المساحات 2008
وتجرى فيه التجارب  ،] لمسافاتاقياس  -رسم المقاطع الطولية والعرضية  -عمل نقاط تثليث  -رواقم تسوية 

 :األوليةالتالية للدراسات 
قياس  ،وإسقاط المنشآتمسح  ،التعرف على جهاز قياس الزوايا الثيودواليت، لتعرف على جهاز التسويةا

قياس  ،التسوية التفاضلية المباشرة ،Profile levelingالمقاطع الطولية ، بطريقة التكرار األفقيةالزاوية 

عبر  األفقيةتحديد المسافة  ،التسوية التفاضلية المباشرة، التسوية المثلثية، بطريقة االتجاهات األفقيةالزاوية 

 عارض باستخدام شريط القياس
 يضم المختبر أجهزة متعددة، تسهم في تدريب الطالب على كافة عمليات القياس، وكل ماكما  

 : كاالتي األجهزةيحتاجه مهندس المساحة في حياته العملية، ويمكن تصنيف هذه 
االلكترونية الحديثة لقياس المسافات كما تشمل أجهزة قياس االتجاهات  األجهزةوتشمل  المجموعة األولى:

االستالم قصيرة  وأجهزةخاصة الستالم الوقت وتسجيله مثل الكرونوميتر،  أجهزةمثل الجايروثيوداليت، وكذلك 
 الموجات، يزاد على ذلك قبة فلكية ذات مقياس صغير.

متنوعة لقياس الزوايا مثل الثيودواليت، وتتراوح دقة القياس في هذه األجهزة  أجهزةتتضمن  المجموعة الثانية:
 ودقتها. أنواعهاالتسوية بمختلف  وأجهزة التاكيوميتر، أجهزةثانية واحدة، كما أن هناك عدد من  إلىمن دقيقة 

هذا المختبر  أنذلك، على  إلىيدية كاللوحات المستوية وما المجموعة الثالثة: وتتضمن اجهزة المساحة التقل
وعدد من أذرع  األفقيةالمساطر  إلى إضافةاالنفار التي تستعمل لقياس خطوط القاعدة،  أشرطةيضم 

Substance bar. 
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لفحوصات الخصائص الهندسية للمواد اإلسفلتية والترابية  1967تم أنشاء المختبر في عام  
المختبرات التابعة إلى وزارة التعليم  أحدواألصباغ المستخدمة في إنشاء الطرق وأعمال الهندسة المدنية وهو 

 قسم الهندسة المدنية. \كلية الهندسة \جامعة الموصل\العالي والبحث العلمي
 ليات المختبر:فعا 

 تتضمن فعاليات المختبر والتي ينفذها بكفاءة عالية كاألتي:
 للمواد اإلسفلتية والترابية واألصباغ المستخدمة في إنشاء الطرق وأعمال الهندسة  إجراء الفحوصات

)يرجى مالحظة قائمة الفحوصات التي المعتمدة )المدنية وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية 
من خالل والخاص ينفذها المختبر مع المواصفات الوطنية والعالمية المعتمدة(( للقطاعين الحكومي 

المكتب االستشاري والية التعاون ويصدر نتائج االختبارات بكل حيادية وشفافية من قبل كادر هندسي 
 يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية.

 التدريب على الفحوصات واألجهزة المختبرية للعاملين الجدد في قسم الهندسة المدنية  تقديم خدمات
 وكذلك المهندسين العاملين في الدوائر الحكومية.

 ينجز المختبر فعالياته وفقًا لمتطلبات المواصفة الدوليةISO/IEC 17025/2005  

 والعالمية إضافة إلى متطلبات الزبون.وأي متطلبات أخرى محدد من قبل هيئة االعتماد الوطنية 

 القيام بالمتابعة واإلشراف على صيانة األجهزة المختبرية وتصليح العاطل منها واستالم األجهزة الجديدة .1

 وللقطاعين الخاص والحكومي.  تقديم االستشارات الهندسية للباحثين ) تدريسيين وطلبة دراسات عليا ( .2
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 وصف أجهزة مختبر فحص المواد

 صورة الجهاز وصف الجهاز اسم الجهاز ت

1.  

 جهاز فحص الضغط العام
Universal 

Compressive Test 
Equipment 

 األعمالصب الخرسانة في  ألعمالفحص المكعبات الخرسانية 
الهندسية كافة.  وتحديد مدى مالئمة الخرسانة المنفذة للمتطلبات 

 الضرورية لكل عمل هندسي.
 

 المواصفات المعتمدة:
 المواصفات العراقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  

 جهاز فحص الشد العام

 

Universal Tensile 

Test Equipment 

 األحجامالهندسية بمختلف  األعمالفحص حديد التسليح المستخدم في 

 األعمالوكذلك فحص المقاطع الحديدية المختلفة المستخدم في 

 الهندسية.

 

المعتمدة:المواصفة   

 ASTM A 615  األمريكية
 BS 4449البريطانية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  

 جهاز فحص الشد العام

 

Universal Tensile Test 

Equipment  

 

 

 

 لألرضيات اإلنهاءفحص الكاشي والبالطات المستخدمة في عمليات 

خرسانية.التسطيح للسقوف ال ألعمالوكذلك الكاشي المستخدم   

 

 المواصفة المعتمدة:

 المواصفات العراقية:
( 1043، م. ق. ع 1042) م م. ق. ع   

 
 
 

 
 

 

4.  

 جهاز فحص الشد العام

 

Universal Tensile Test 

Equipment  

 اإلنشائية األعضاءالسيراميك المستخدم في تغليف  أنواعفحص 
)كالجدران( الداخلية والخارجية وكذلك السيراميك المستخدم الكساء 

.األرضيات  

 المواصفة المعتمدة:

 المواصفات العراقية:
(. 1627، م. ق. ع 1704، م. ق. ع 1392)م. ق. ع   

 

https://img2044.weyesimg.com/uploads/www.haidatestequipment.com/addon/15633481108246.pdf
https://img2044.weyesimg.com/uploads/www.haidatestequipment.com/addon/15633481108246.pdf
https://img2044.weyesimg.com/uploads/www.haidatestequipment.com/addon/15633481108246.pdf
https://img2044.weyesimg.com/uploads/www.haidatestequipment.com/addon/15633481108246.pdf


 

 

5.  

 جهاز فحص الشد العام

 

Universal Tensile 

Test Equipment 

مياه الفضالت وأنابيبمياه الشرب  أنابيبفحص   

 

المعتمدة:المواصفة   

 1491م. ق. ع 

 

6.  

 جهاز فحص الضغط العام
Universal 

Compressive Test 
Equipment 

بكافة  اإلنشائية األعمالفحص الكتل البنائية )البلوك( المستعمل في 
)الصلد والمجوف( للجدران المحملة وغير المحملة )القواطع(.  أنواعه

 الهندسية. لألعمالومعرفة مدى مالئمتها 
 

 المواصفات المعتمدة:
 (1129، م. ق. ع 1077المواصفات العراقية )م. ق. ع 

 



 

 

7.  

 جهاز فحص الضغط العام
Universal 

Compressive Test 
Equipment 

 
 

الهندسية. األعمالوالمستخدم في  أنواعهفحص الطابوق بمختلف   
المواصفة المعتمدة:   

 
 

25م. ق. ع   

 
 
 
 
 
 
 

 

8.  

 فحص الموجات فوق الصوتية
 

Utra-sonic device 

هذه الطريقة يتم إحداث نبضات عبارة عن موجات فوق صوتية  في
. حيث وجد أن انتقالهاويتم تعيين زمن  لتسرى خالل الجزء المختبر

المختبرة  ثافة المادةكسرعة النبضات خالل جسم صلب يعتمد على 
 .وخواص المرونة لها

 
 المواصفة المعتمدة:

 :األمريكيةالمواصفة 
(ASTM C597) 
.أخرى وكتب وبحوث علمية   

 



 

 

9.  
 فحص المطرقة

Hummer Device 

بشكل  أداة يتم هذا الفحص باستخدام جهاز المطرقة والذي هو عبارة عن 
اسطوانة تنتهي مقدمتها بمطرقة حديدية متــصلة بنابض فعند ضــرب 

د ر المطرقة فيـعطي  إلىالفعل من الخرسانة  ينتقل ردالخرسانة بالمطرقة 
ى ة علهـــذه القراء الفــعل هذا قراءة على مقـــياس المطرقة وبتــــسقيط

المنحنيات المثبتة على المطرقة نحصل على مـــقاومة انضغاط تقريبية 
ـــطي ال يعهذا الفحــص )فحص المطرقة( غـير دقـــيق و  إن للخرســـــــــــانة.

 الخرسانة.التحمل الحقيقي للخرسانة بل يعطس فكرة عن نوعية 
 

 المواصفة المعتمدة
 :األمريكيةالمواصفة 

(ASTM C805) 
 وكتب وبحوث علمية اخرى.

 

10.  

 فحص اللباب
 

Core Machine 

ويستخدم لتعيين مقاومة  إتالفينصف  اختبارا االختباريعتبر هذا 
 اختبارويكون ذلك بواسطة  حقيقية وواقعيةالضغط للخرسانة بصورة 

 عينة منتزعة )اللب الخرسانى( من بعض األعضاء اإلنشائية األساسية
 .األعمدة، واألسسمثل السقوف، العتبات، 

 عبارة هي اسطوانيةالجهاز عبارة عن مثقاب به آلة ثقب  
 

 المواصفة المعتمدة:
 الكود العراقي

 :األمريكيةالمواصفة 
(ASTM C42) 

 وكتب وبحوث علمية اخرى.

 



 

 

11.  
 جهاز فايكت

Vicat-apparatus 

القياسية، التماسك فحص الخواص الفيزيائية لالسمنت  )الليونة 
(االبتدائي، التماسك النهائي  

 المواصفة المعتمدة:
(ASTM C187-13) 

(ASTM C191-13) 

 

12.  
 االسمنتجهاز فحص 

Jotting Table 
األوربيةحسب المواصفة  األسمنتجهاز لتحضير نماذج   

 



 

 

13.  
جهاز خاص بالبحوث 

 والدراسات العليا

خاص بالبحوث العلمية  األغراضجهاز فحص  رئيسي متعدد 
 اإلنشائية األعضاءوالدراسات العليا يمكن من خالله دراسة تصرف 

المسلطة عليها ويمكن التعامل مع طيف واسع  لألحمالومقدار تحملها 
 من الفحوصات.

 

14.  
جهاز خاص بالبحوث 

 والدراسات العليا

جهاز فحص خاص بالبحوث العلمية والدراسات العليا يمكن من خالله 
المسلطة  لألحمالومقدار تحملها  اإلنشائية األعضاءاسة تصرف در 

 عليها 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15.  
 (AEW)فرن كهربائي

Electrical Oven  
م 600o إلىدرجة الحرارة تصل  اإلنشائيةفرن كهربائي لتجفيف المواد 
 مكعب قياسي 20سعة 

 

16.  
 فرن كهربائي

Electrical Oven  250 إلىدرجة الحرارة تصل  اإلنشائيةفرن كهربائي لتجفيف الموادoم 

 



 

 

التربةوصف أجهزة مختبر   
 

 الصورة الوصف الجهاز ت

1 

جهاز فحص القص 

 المباشر

 

قوة القص المباشرة  إيجاديعمل على 

قيمة  إليجادلنماذج تربة غير مخلخلة 

وزاوية االحتكاك (   C)قوة التماسك 

ويفيد طلبة الدراسات ( Ø) الداخلي 

والعليا واختصاصي ميكانيك  األولية

 التربة              

 

2 
جهاز فحص القص 

 المروحي المختبري

قوة القص المباشرة  إيجاديعمل على 

قيمة  إليجادلنماذج تربة غير مخلخلة 

وزاوية االحتكاك (   C)قوة التماسك 

ويفيد طلبة الدراسات ( Ø) الداخلي 

والعليا واختصاصي ميكانيك  األولية

 التربة          
 

3 
ميزان حساس رقمي    

g0.001 

الدقيقة  األوزانيعمل على  أيجاد 

للنماذج بحساسية مرتبتين بعد 

الفارزة ويفيد طلبة    الدراسات 

والعليا  واختصاصي ميكانيك  األولية

 التربة            
 

4 
ميزان حساس رقمي    

g0.01 

الدقيقة  األوزانيعمل على  أيجاد 

للنماذج بحساسية مرتبتين بعد 

الفارزة ويفيد طلبة    الدراسات 

االولية والعليا  واختصاصي ميكانيك 

 التربة            

 



 

 

 جهاز تسخين النماذج 5

حرارة محاليل التربة رفع درجة 

الوزن  أوية ئللفحوصات الكيميا

النوعي ويفيد طالب الدراسات 

والدراسات العليا  األولية

 .واختصاصي مختبر الجيوتكنيك 
 

 جهاز حرق النماذج 6

يستعمل الجهاز في إيجاد المواد 

الصلبة المتطايرة وغير المتطايرة 

وذلك بوضع النموذج داخلها بدرجة 

 1200إلى حرارة عالية جداً تصل 

ويفيد طلبة الدراسات . درجة مئوية

األولية والدراسات العليا 

 . واختصاصي مختبر الجيوتكنيك
  

 جهاز تجفيف النماذج 7

يعمل على تجفيف عينات التربة 

المستخدمة لحساب نسبة الماء 

الموجود في التربة للتجارب 

المختبرية وكذلك حرق المواد 

 165الجبسية في التربة عند درجة 

درجة مئوية لحساب نسبة الجبس 

ويفيد طلبة المرحلة الثالثة وطلبة 

واختصاصي مختبر . الدراسات العليا

 الجيوتكنيك
 

8 
االنضمام  جهاز فحص

 واالنكماش

قياس الهبوط الحاصل في نماذج 

التربة غير المخلخلة نتيجة تحميلها 

معامالت  إليجادوذلك  بأوزان

ومن ثم (   Cc , Cs) االنضمام  

تقدير الهبوط ويفيد طلبة   الدراسات 

والعليا واختصاصي ميكانيك  األولية

 التربة               
 



 

 

9 
جهاز فحص االنضمام 

 واالنكماش

قياس الهبوط الحاصل في نماذج 

التربة غير المخلخلة نتيجة تحميلها 

معامالت  إليجادوذلك  بأوزان

ومن ثم (   Cc , Cs) االنضمام  

تقدير الهبوط ويفيد طلبة   الدراسات 

والعليا واختصاصي ميكانيك  األولية

 التربة   
 

10 
جهاز فحص االنضغاط 

 أحادي المحور

قوة القص  لنماذج  إيجاديعمل على 

قيمة قوة  إليجادتربة غير مخلخلة 

ويفيد طلبة   الدراسات ( C)التماسك 

واختصاصي ميكانيك  العليا والبحوث

 التربة               

 

11 
جهاز فحص االنضغاط 

 ثالثي المحاور

 القص لنماذجقوة  إيجاديعمل على 

قيمة قوة  إليجادتربة غير مخلخلة 

وزاوية االحتكاك (  C )التماسك 

ويفيد طلبة   (  Ø) الداخلي 

الدراسات العليا والبحوث  

 واختصاصي ميكانيك التربة               

  



 

 

12 
جهاز المكثاف إليجاد 

 تدرج التربة الناعمة

النسبة  إليجاد يستعمل الهيدروميتر

المئوية لتدرج حبيبات التربة الناعمة 

 للتعرف  200#العابرة من منخل 

ويفيد طلبة الدراسات . على نسجتها 

و الدراسات العليا  األولية

 واختصاصي ميكانيك التربة

 
 

13 
تدرج التربة  إليجادمناخل 

 الخشنة

عمل تحليل منخلي للتربة الخشنة 

ومعرفة النسبة  تدريجاتها إليجاد

العابرة من كل منخل ومقارنتها مع 

ويفيد طلبة الدراسات  المواصفات

و الدراسات العليا  األولية

 . واختصاصي الجيونكنيك

 
 

 جهاز الرج الميكانيكي 14

يقوم الجهاز برج محاليل التربة 

لتجانسها ومن ثم تحضيرها 

 مثل الكيمياوية أخرىلفحوصات 

ويفيد طلبة الدراسات االولية و 

الدراسات العليا واختصاصي 

 . الجيونكنيك

  

 جهاز فحص النفاذية 15

مقدار نفاذية  إيجادالغاية من الفحص 

 األوليةويفيد طلبة الدراسات  التربة

و الدراسات العليا واختصاصي 

 . الجيونكنيك

 

 



 

 

16 
جهاز معايرة حلقات 

 الضغط

يستخدم في معايرة حلقات الضغط ) 

O- ring  أجهزةكثر من ل( الملحقة 

الفحوصات المختبرية والحقلية مثل 

جهاز فحص الهبوط وجهاز فحص 

القص وجهاز فحص الضغط غير 

ويفيد  األجهزةمحصور وغيرها من 

طلبة الدراسات العليا واختصاصي 

 . الجيونكنيك

 
 

17 
الكثافة  إيجاد جهاز

 المختبرية

 إيجاديستخدم في المختبر لغرض 

الكثافة المختبرية  واستخدامها 

 إليجادالمقارنة في الحقل  لغرض

 أونسبة الحدل لطبقة التراب النظيف 

النهرية ويفيد طلبة  أوالتيكلة الجبلية 

 والعليا األوليةالدراسات 

 

18 

جهاز فحص الكثافة 

 Field)الحقلية 

density) 

كثافة الطبقة  إليجادستخدم في الحقل 

 المحدولة للتربة الطبيعية والتيكلة

 الجبلية والنهرية   

(Sub-base)  ويفيد طلبة الدراسات

و الدراسات العليا  األولية

 . واختصاصي الجيونكنيك

 
 



 

 

19 
جهاز االختراق الحقلي 

 للتربة

ويفيد لقياس قوة التربة في الحقل 

طلبة الدراسات العليا واختصاصي 

 الجيونكنيك

 

 

 جهاز فحص حد السيولة 20

للترب الطينية  لقياس حد السيولة

المختلفة ومن خاللها يتم تصنيف 

 التربة حسب احد نضم التصنيف

 

21 

جهاز االختراق 

 المخروطي

Cone pentameter 

 

للترب التي  لقياس حد السيولة

حد السيولة لها بجهاز  إيجاديصعب 

كأس كراندي  ومن خالله يتم 

ويفيد طلبة الدراسات تصنيف التربة 

و الدراسات العليا  األولية

 واختصاصي الجيونكنيك

 
 

 جهاز الحمام المائي 22

لغرض  أخرىيستخدم مع فحوصات 

السيطرة على درجة الحرارة مثل 

(  Hydrometer) فحص المكثاف  

و  األوليةويفيد طلبة الدراسات 

الدراسات العليا واختصاصي 

 الجيونكنيك

 
 



 

 

23 
جهاز مطرقة كونغو 

 الهزازة

فحوصات الحدل  إجراءلغرض 

ويفيد طلبة الدراسات للتربة الرملية 

 .العليا واختصاصي الجيونكنيك

 

 

 جهاز االختراق الجيبي 24

لقياس قوة التربة في المختبر ويفيد 

طلبة الدراسات العليا واختصاصي 

 . الجيونكنيك

 

 

 جهاز تقسيم النماذج 25

يستخدم في تقسيم نماذج التربة الى 

ارباع وذلك لتسهيل عملية غربلة 

نماذج التربة بواسطة سيت المناخل 

المختلفة االحجام لحساب التدرج 

الحبيبي للتربة ومعرفة مدى 

ويفيد صالحيتها من ناحية التدرج 

طلبة الدراسات االولية و الدراسات 

 . العليا واختصاصي الجيونكنيك

 

 

26 
 لقياس ميتر التنشوجهاز 

 التربة رطوبة

عمل التنشوميتر هو لمعرفة كميه 

ً باستخدام  الرطوبة في التربة حقليا

 . خاصية الشد

ويفيد طلبة الدراسات العليا  

 واختصاصي الجيونكنيك

 

 



 

 

 جهاز تقطير الماء 27

يعمل على إنتاج ماء مقطر خالي من 

االيونات وبقيمة توصيل كهربائي 

يستفاد من . سم/ مايكروموز 0.002

هذا الماء في تحضير المواد 

االكيمياوية المستخدمة في 

الفحوصات وكذلك أثناء إجراء 

التجربة وفي غسل األدوات 

الزجاجية المستخدمة في 

ويفيد طلبة الدراسات األولية . التجربة

 والعليا واختصاصي المختبر كاف

 

 

28 
جهاز قياس العكورة 

 والفعالية للتربة

و (  PH) يعمل على قياس الحامضية 

ونسبة . ( Temp) درجة الحرارة 

 Dissolved oxygen)  األوكسجين

(   Conductivity) و الفعالية ( 

 Relative) والرطوبة النسبية 

Humidity   )و العكورة  (

Turbidity  ) ويفيد طلبة  الدراسات

االولية والعليا  اختصاصي ميكانيك  

 التربة    

 

 

29 
  PHجهاز قياس نسبة 

 للتربة

(  PH)يعمل على قياس الحامضية 

 األوليةللتربة ويفيد طلبة الدراسات 

والعليا              واختصاصي 

 ميكانيك التربة               

 
 



 

 

30 
 DCP جهاز اختبار

 

يستخدم  الستخراج النماذج الغير 

قوة التربة في  إليجادمخلخلة وكذلك 

الحقل ويفيد طلبة الدراسات العليا 

 . واختصاصي الجيونكنيك

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 صورة الجهاز وصف الجهاز اسم الجهاز ت

 قوة تحمل الصخور العمودي 1
 إيجادقوة تحمل الصخور العمودي مع  إيجاديستخدم الجهاز لغرض 

الفحص أثناءمقدار االنحراف   

 

قوة تحمل الصخور ثالثي المحاور  2  
قوة تحمل الصخور الثالثي بتسليط قوى  إيجاديستخدم الجهاز لغرض 

الفحص وكذلك مقدار قوة  أثناءمقدار االنحراف  إليجادجانبية مختلفة 
 التماسك وزاوية االحتكاك الداخلي

 

3 

قوة تحمل الصخور في االنحناء  إليجاديستخدم الجهاز  فحص االنحناء في الصخور  

 

ميكانيك الصخور وصف أجهزة مختبر  



 

 

7 
 

الصخور متانة وتأكل مقدار تآكل الصخور والديمومة بوجود الماء إليجاديستخدم    

 

4  
 

 القص المباشر للصخور
 
 

 

مقدار قوة القص في الصخور بتسليط قوة  إليجاديستخدم الجهاز 
قوة االحتكاك وزاوية االحتكاك الداخلي وإليجادعمودية مختلفة   

 

5 

 
 
 

 الثقل النقطي للصخور
قوة تحمل الصخور الدليلي والذي له عالقة بقوة  إيجاديستخدم لغرض 

في االنضغاط العموديالتحمل   

 

 

في حالة الشد الغير مباشر قوة تحمل الصخور  إيجاديستخدم لغرض  البرازيلي للصخور 6  

 



 

 

 مختبر الطرق والنقلوصف أجهزة 
 ت اسم الجهاز وصف استخدام الجهاز صورة الجهاز

 

إيجاد خصائص الشد و نسبة 

 الرجوعية للمواد القيرية

المستخدمة في أعمال الهندسة 

 المدنية

جهاز فحص خصائص الشد 

 للمواد القيرية

Ductility Tester of 

Bituminous 

Materials 

1 

 

إيجاد نسبة الفقدان للمواد 

المتطايرة للمواد القيرية 

 أكساءالمستخدمة في أعمال 

 الطرق

جهاز فحص الفقدان للمواد 

 المتطايرة للمواد القيرية

Loss of Heat and 

Air Tester of 

Bituminous 

Materials 

2 

 

خصائص االحتكاك )معامل 

االحتكاك( للتبليط اإلسفلتي 

)المرن( ذو السطح الجاف أو 

 المبلل

جهاز فحص خصائص 

 االحتكاك للتبليط المرن

Skid Resistance 

Tester 

3 

 

 

إيجاد نقطة الوميض والحرق 

)التي تعتبر من  للمواد القيرية

عوامل األمان في معامل 

 إنتاج المزيج اإلسفلتي(

جهاز فحص نقطة الوميض 

 والحرق للمواد القيرية

Flash and Fire Point 

Tester of 

Bituminous 

Materials 

4 

 

 

 

لحصول على نماذج إسفلتية 

اسطوانية بأقطار مختلفة 

 حسب االسطوانة

جهاز تحضير اللباب 

 اإلسفلتي حقلي

Core drilling 

machine 

5 



 

 

 

يقوم بغسل نماذج اإلسفلت 
الكونكريتي وفصل الركام عن 

 اإلسفلت

جهاز فصل مكونات المزيج 

 اإلسفلتي

Extraction Machine 

ofAsphalt Mixtures 

6 

 

 

يجاد مقدار التماسك في ا

المزيج اإلسفلتي عند درجة 

 60حرارة قصوى قدرها 

 مئوي

جهاز فحص التماسك 

 للمزيج اإلسفلتي

Cohesometer Test of 

Bituminous 

Mixtures 

7 

 

 

 

إيجاد خصائص مقاومة الشد 
 واالنضغاط 

جهاز فحص مقاومة الشد 

 واالنضغاط للمزيج اإلسفلتي

Performance Tester 

of Bituminous 

Mixtures 

8 

 

 

يقوم بتسخين الركام والمادة 
المالئة المستخدمة في إنتاج 

المزيج اإلسفلتي إلى درجة 

مئوي 5±110حرارة   

 فرن تسخين الركام

Oven for Aggregates 

Heating 

9 

 

 

يقوم بمزج نماذج اإلسفلت 
 الكونكريتي

 مازج اإلسفلت الكونكريتي  

Asphalt Mixer    

10 



 

 

يقوم بوزن نماذج اإلسفلت  
 0.01كغم وبدقة  2.5لغاية 

 غم

ميزان الوزن النوعي 

 لإلسفلت

Specific gravity 

Balance of Asphalt 

Cement  ٍ  

11 

 

 

يقوم بحدل نماذج من اإلسفلت 

 177.8الكونكريتي )قطر=

ملم(  342.9ملم و ارتفاع=

 1.25بزاوية أفقية قدرها 

درجة وتحت ضغط قدره 

كيلوباسكال 600  

جهاز حدل النماذج 

 اإلسفلتية

Gyratory 

Compaction 

Machine 

 

12 

 

 

يقوم برص نماذج اإلسفلت 

 101.6الكونكريتي )قطر=

ملم( 63.5ملم و ارتفاع= 

 44.4تحت )وزن= 

نيوتنومسافة سقوط عمودية 

ملم( 457.2  

 مطرقة المارشال 

Marshall hammer 

 

13 

 

يقوم بحدل نماذج اإلسفلت 

المربعة الشكل  الكونكريتي

ملم وبسمك  300بطول=

ملم 70أقصى مقدارة   

 جهاز الحادلة الميكانيكية

Wheel Tracking 

Compaction Device 

 

 

14 

 

 

يقوم بفحص نماذج طبقات 

التبليط المرن )األرض 

تحت  األساس وما ،الطبيعية

األساس(  االسطوانية 

ملم و  152الشكل)بقطر=

ملم( 178ارتفاع=  

جهاز فحص التحمل 

 Californiaالكاليفورني  

Bearing Ratio 

Tester 

 

15 

 



 

 

 

يقوم بقياس نقطة الليونة 
للمواد القيرية المستخدمة في 

الطرق  أكساءأعمال 

 والتسطيح

جهاز فحص نقطة الليونة 

 للمواد القيرية

Softening Point 

Tester of 

Bituminous 

Materials 

16 

 

 

يقوم بقياس النفاذية )القوام( 

للمواد القيرية المستخدمة في 

 أعمال الهندسة المدنية

جهاز فحص النفاذية للمواد 

 القيرية

Penetration Tester 

of Bituminous 

Materials 

17 

 

 

يقوم بقياس اللزوجة )القوام( 

للمواد القيرية المستخدمة في 

الطرق، السوائل  أكساءأعمال 

 والمذيبات النفطية، والزيوت

جهاز فحص اللزوجة للمواد 

القيرية باستخدام جهاز 

 Sayboltسايبولت

Viscosity Tester of 

Bituminous 

Materials 

18 

 

 

ايجاد مقدارثباتية وزحف 
المارشال للنماذج االسفلتية 

 المختبرية أو المأخوذة حقليا

 فحص المارشال

Marshall Testing 

machine 

 

 

19 

 

 

يقوم بحفظ نماذج الخرسانة 

اإلسفلتية ذات اإلبعاد 

ملم و ارتفاع=  101.6)قطر=

ملم( لغرض إجراء  63.5

 فحص ثباتية المارشال

حمام مائي إلجراء فحص 

 المارشال

Water Bath for 

Marshall Test 

 

 

20 

 



 

 

 
 

قوم بحرق المواد اإلسفلتية 
الخاوية على المذيبات 

العضوية والمادة المالئة 

المستخرجة من عملية غسل 

المزيج اإلسفلتي عند درجة 

مئوي 538حرارة   

فرن حرق المواد اإلسفلتية 

 Ignition Oven 

21 

 

 

يقوم بوزن نماذج الحصى 

كغم  20والرمل والتربة لغاية 

غم 1ودقة   

 الركاميةميزان المواد 

Balance of 

Aggregates 

Materials 

 

 

22 

 

 

يقوم بوزن نماذج اإلسفلت 

الكونكريتي االسطوانية 

ملم و  101.6الشكل)بقطر=

ملم( 63.5ارتفاع=  

ميزان الوزن النوعي 

 للخرسانة اإلسفلتية  

Specific gravity 

Balance of Asphalt 

Mixtures  ٍ  

23 

 

 

يقوم بأجراء فحص الزحف 

لمادة الماستك بنوعيها )النوع 

الحار والبارد( والمستخدمة 

في ملئ مفاصل األبنية 

والطرق وإعمال الهندسة 

المدنية األخرى كذلك يستخدم 

الفرن لحساب نسبة المادة 

اإلسفلتية الداخلة في تركيبة 

 مادة اللباد

فرن فحص الزحف لمادة 

 Oven forالماستك 

Joint Sealants Flow 

Test 

 

 

24 

 

بمزج القير مع المواد  يقوم 

المضافة )اللدائن بشكل 

حبيبات او سوائل....الخ( 

إضافة إلى مزج المستحلب 

اإلسفلتي أو القير المخفف 

بالمذيبات لغرض الحصول 

 على لتجانس المطلوب

مازج اإلسفلت والمواد 

 Mixer ofالمضافة  

Asphalt-Additives, 

Asphalt Emulsion 

and Diluents 

Asphalt 
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يقوم برص نماذج اإلسفلت 
الكونكريتي االسطوانية الشكل 

ملم و  152)بقطر=

ملم( من خالل  178ارتفاع=

المطرقة الميكانيكية )وزن= 

نيوتن ومسافة سقوط  24.4

ملم( 305عمودية   

مطرقة التحمل الكاليفورني 

 California Bearing 

Ratio Hammer 

 

26 

 

 

إيجاد خصائص مقاومة 

اإلسفلتيللمزيج  االنثناء  
جهاز فحص مقاومة االنثناء 

 للمزيج اإلسفلتي

Flexural strength 

performance test 

27 

 

 اإلسفلتيلمزيج إيجاد مقاومة ا

 لظاهرة التموجات
جهاز فحص مقاومة المزيج 

اإلسفلتي لظاهرة التموجات 

 )األخاديد(

Rutting tester of 

bituminous 

mixtures 

28 

 

 
 
 



 

 

 مختبرات الحاسبة
سات الدرا يتوفر في قسم الهندسة المدنية أربعة مختبرات للحاسبة االلكترونية يتم استخدامها لمحاضرات        

 المختبرات:والجدول أدناه يوضح محتويات  األولية وهي مجهزة بأحدث الحاسبات ومؤثثة بشكل متميز،

 1مختبر الحاسبة 
 الوصف:

وهو مختبر خاص بطلبة المرحلة األولى ويتم فيه تدريس مادة البرمجة العملي بلغة فورتران وكذلك اوتوكاد و 
office. 

 األجهزة:
 Data showحاسبة إضافة إلى جهاز عرض  23يضم المختبر 

 

 2مختبر الحاسبة 
 الوصف:

 وهو مختبر خاص بطلبة المرحلة الثانية ويتم فيه تدريس مادة فيجوال بيسيك  
 األجهزة:

 Scannerو Data showحاسبة إضافة إلى جهاز عرض  24يضم المختبر 
 

 3مختبر الحاسبة 
 الوصف:

  premiereو  Matlabوهو مختبر خاص بطلبة المرحلة الثالثة ويتم فيه تدريس 
 األجهزة:

 Data showحاسبة إضافة إلى جهاز عرض  21يضم المختبر 
 4مختبر الحاسبة 

 الوصف:
 staadو  saabو Staadproوهو مختبر خاص بطلبة المرحلة الرابعة ويتم فيه تدريس بالكسس و 

foundation 
 األجهزة:

 Data showحاسبة إضافة إلى جهاز عرض  22 يضم المختبر


