
 

 1  المواصفات الفنٌة  لمختبرات العلوم 

 

 

        وزارة التربٌة  

      التوجٌه الفنً العام للعلوم 

    اللجنة الفنٌة المشتركة لمشرفً المختبرات  

 

 

 

 

 

 

 

اعداد 

مشرفة المختبرات  

 نجوى حوران/ أ 

اشراف 

الموجه الفنً األول للعلوم 

فاطمة بوعركً / أ 



 

 2  المواصفات الفنٌة  لمختبرات العلوم 

 

 المقدمة

 

نظراً ألهمٌة المختبرات والحرص على تفعٌل دور المختبر المدرسً بما ٌتوافق مع النهضة  

العلمٌة الحدٌثة والحرص على االستخدام األمثل لألدوات واألجهزة واالهتمام بالتعلم الذاتً 

وإشراك الطالب فً إجراء التجارب العملٌة بأنفسهم وأداء جمٌع التجارب العملٌة بالكراس 

العملً فً صورة مجموعات طالبٌة حٌث تتوافر األجهزة واألدوات المخبرٌة و بخصوص 

تنظٌم العمل بالمختبرات المدرسٌة وتنظٌم العالقة بٌن فنًٌ المختبرات أو مسؤول العهدة 

ومعلمً العلوم لتحقٌق األهداف التربوٌة للمختبر المدرسً ، ونظراً لتأثٌث مختبرات معظم 

بأحدث المواصفات العالمٌة فً مجال تقنٌات المختبرات فً جمٌع المراحل التعلٌمٌة المدارس 

 فإنه البد من إعداد خطة عملٌة تطبٌقٌة نحو  من أثاث مخبري وعهد مخبرٌة حدٌثة المدرسٌة

تفعٌل األجهزة واالدوات لتحقٌق أهداف المختبر المدرسً وذلك بتنفٌذ التوصٌات الخاصة 

محضر العلوم وإٌجاد ترابط بٌن المعلمٌن ومحضر العلوم بتنظٌم العالقة بٌن معلم العلوم و

ومدٌر المدرسة بمدى تنفٌذ التجارب العملٌة بصورة جٌدة لرفع مستوى األداء فً تنفٌذ 

 .التجارب العملٌة

 أهداف تحدٌث وتطوٌر مختبرات العلوم

  .تطوٌر وتحدٌث المختبرات المدرسٌة وفق أحدث التقنٌات  •

توحٌد المواصفات الفنٌة للتجهٌزات المختبرٌة لدي جمٌع الجهات المسئولة عن التجهٌزات  •
المختبرٌة  

  .العمل علً تالفً السلبٌات والمشكالت التً تعانً منها المختبرات المدرسٌة  •

  .االستفادة من الخبرات الفنٌة لدي توجٌه العلوم فً االرتقاء بمستوي التجهٌزات المخبرٌة •

االستفادة من كل ماهو جدٌد وحدٌث من التجهٌزات المخبرٌة لدي الكثٌر من الدول  •
األوربٌة المتقدمة  

  .االهتمام بجودة ومتانة التجهٌزات المختبرٌة  •

  .االهتمام بتوفٌر متطلبات األمن والسالمة فً مختبرات العلوم •

  .إبراز القدرات اإلبداعٌة فً اختٌار أشكال الطاوالت المختبرٌة وطرٌقة توزٌعها  •

. االهتمام بتوفٌر بٌئة تعلٌمٌة مناسبة لتدرٌس مناهج العلوم وفق المستجدات الحدٌثة  •

تهٌئة المختبرات المدرسٌة لتكون قادرة علً التالإم مع التجهٌزات المختبرٌة الحدٌثة   •
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  .التنوٌع فً األثاث المختبري وفقا للمرحلة التعلٌمٌة والمادة العلمٌة  •

  .عمل تصامٌم متنوعة لألثاث المختبري تساهم فً االستفادة من جمٌع النماذج الجٌدة منها  •

االهتمام بالتجانس بٌن األلوان المستخدمة فً األثاث المختبري ومابٌن ألوان األرضٌات  •
  .والحوائط والسقؾ 

  .تهٌئة المختبرات كً بٌئة آمنة وجاذبة للعمل واإلبداع •

.  إحداث تؽٌر نوعً فً شكل وحجم المختبرات •

 المواصفات الفنٌة لتحدٌث وتطوٌر مختبرات العــلوم

 ”جنــاح العـــلوم  " 

 وؼرؾ التحضٌر مختبرات العلومٌشمل ٌجب أن ٌخصص فً المبنى المدرسً جناح مستقل 

والتخزٌن وؼرفة العروض الضوئٌة وؼرفة نادي العلوم وؼرفة قسم العلوم و مشارب ودورات 

 مع مراعاة أن تكون تمدٌدات الصرؾ الصحً للمختبرات وؼرؾ . قرٌبا من الفصولمٌاه

 .التحضٌر مستقلة عن دورات المٌاه للشبكة الرئٌسٌة
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مواصفات مختبرات العلوم لجمٌع المراحل التعلٌمٌة  

 (الثانوٌة – المتوسطة – االبتدائٌة  )

 ---------------------------------------

 المرحلةاالبتــدائٌـــــة

ؼرفة تخزٌن  + وؼرفتٌن تحضٌر  (4)أو ( 3 )عدد مختبر العلوم  

مع  (م 12×م8 )فً حالة زٌادة عدد مختبرات العلوم ٌجب أن ال تقل مساحة المختبر عن 

 . تخصٌص ؼرفة تحضٌر بجوارها

 . مخارج3 أن ال ٌقل عدد مخارج الطوارئ فً المختبرات وؼرؾ التحضٌر عن 

 . ٌجب أن تكون جمٌع مختبرات العلوم وؼرؾ التحضٌر فً الطابق األرضً أو الدور األول

أن توزع المختبرات على جانبً الجناح وأن تكون هناك ؼرفة تحضٌر بٌن كل مختبرٌن أن 

مخرجٌن عند طرفً )مخارج  (4)تكون عدد األبواب الرئٌسٌة فً جناح العلوم ال تقل عن 

 . (الجناح ومخرجٌن متقابلٌن فً المنتصؾ

وضع األعداد –تخصٌص أماكن بارزة لطفاٌات الحرٌق ):  توفٌر متطلبات األمن والسالمة 

وضع عالمات –  وضع جرس إنذار حراري وؼازي ودخان -الكافٌة من طفاٌات الحرٌق

مزودة " لوحة توضح مخارج الطوارئ - وضع لوحة لبٌان خطة اإلخالء اآلمن – إرشادٌة 

 .(وتوفٌر لوحة الكترونٌة لإلنذار ضد الحرٌق " - بإضاءة

المرحلة المتوسطة  

 

ؼرفة تخزٌن + ؼرؾ تحضٌر  ( 3) مختبرات وعدد  ( 4 )عدد مختبرات العلوم 

مع  (م 12×م8 ) فً حالة زٌادة عدد مختبرات العلوم ٌجب أن ال تقل مساحة المختبر عن 

 .تخصٌص ؼرفة تحضٌر بجوارها

 

 . مخارج3أن ال ٌقل عدد مخارج الطوارئ فً المختبرات وؼرؾ التحضٌر عن 

 .أو األولٌجب أن تكون جمٌع مختبرات العلوم وؼرؾ التحضٌر فً أما فً الطابق األرضً 

أن توزع المختبرات على جانبً الجناح وأن تكون هناك ؼرفة تحضٌر بٌن كل مختبرٌن أن 

مخرجٌن عند طرفً الجناح )مخارج (4)تكون عدد األبواب الرئٌسٌة فً جناح العلوم ال تقل عن 

 . (ومخرجٌن متقابلٌن فً المنتصؾ

وضع األعداد –تخصٌص أماكن بارزة لطفاٌات الحرٌق ):  توفٌر متطلبات األمن والسالمة 

وضع عالمات –  وضع جرس إنذار حراري وؼازي ودخان -الكافٌة من طفاٌات الحرٌق

مزودة " لوحة توضح مخارج الطوارئ - وضع لوحة لبٌان خطة اإلخالء اآلمن – إرشادٌة 

 ..(وتوفٌر لوحة الكترونٌة لإلنذار ضد الحرٌق " - بإضاءة
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المرحلة الثانوٌة 

ؼرؾ (4)مختبرات وعدد  (8)ٌفضل أن ٌكون عدد مختبرات العلوم فً المرحلة الثانوٌة 

 ؼرفة تخزٌن+ تحضٌر

 :  حٌث تحتاج إلى

 .مختبر للفٌزٌاء  (2)عدد 

 .مختبر للكٌمٌاء  (2)عدد 

 .مختبر لألحٌاء  (2)عدد 

  .مختبر للجٌولوجٌا  (2)عدد 

مع  (م 12×م8 )فً حالة زٌادة عدد مختبرات العلوم ٌجب أن ال تقل مساحة المختبر عن 

  .تخصٌص ؼرفة تحضٌر بجوارها

  . مخارج3أن ال ٌقل عدد مخارج الطوارئ فً المختبرات وؼرؾ التحضٌر عن  •

 أو األول  ٌجب أن تكون جمٌع مختبرات العلوم وؼرؾ التحضٌر فً الطابق األرضً •

  .أن توزع المختبرات على جانبً الجناح وأن تكون هناك ؼرفة تحضٌر بٌن كل مختبرٌن •

مخرجٌن عند )مخارج  (4)أن تكون عدد األبواب الرئٌسٌة فً جناح العلوم ال تقل عن  •

. طرفً الجناح ومخرجٌن متابلٌن فً المنتصؾ

وضع األعداد –تخصٌص أماكن بارزة لطفاٌات الحرٌق ) : توفٌر متطلبات األمن والسالمة  

وضع عالمات –  وضع جرس إنذار حراري وؼازي ودخان -الكافٌة من طفاٌات الحرٌق

مزودة " لوحة توضح مخارج الطوارئ - وضع لوحة لبٌان خطة اإلخالء اآلمن – إرشادٌة 

وتوفٌر لوحة الكترونٌة لإلنذار ضد الحر" - بإضاءة
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 نافذة

 نافذة نافذة نافذة

 مخرج مخرج

 مخرج

 خزانة 

 غازات

 طاولة

 المعلم

 حوض غسٌل

 خزانة

 أرضٌة

 طاولة
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مخططات مختبرات العلوم 

 للمرحلة الثانوٌة
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مخططات مختبرات العلوم 

 للمرحلة المتوسطة
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مواصفات مختبرات العلوم لجمٌع المراحل التعلٌمٌة  

 (الثانوٌة – المتوسطة – االبتدائٌة  )

 طاولة المعلم

متوازي  )ٌراعً أن ٌكون هٌكل الطاولة مصنوع من مادة صلبة وعلى شكل مستطٌل-  

خشب ملبس مقاوم )سم االرتفاع 90×سم العرض80×سم الطول 200أبعاده   (األضالع 

وأن تصنع أسطح الطاولة من مادة مقاومة للحرارة والمواد الكٌمٌائٌة وتكون ذات  (للعوامل الجو

مثل مادة األوبكسً أو الترسبا )ألوان فاتحة ومرٌحة وتتناسب مع ألوان الحوائط واألرضٌات 

 .(أومادة السٌرامٌك الخاص بالمختبرات 

 )تزود طاولة المعلم بتجهٌزات الماء من حوض ماء وبصنبور على شكل حرؾ الالم المقلوبة- 

 (.مؤخذان ؼاز ومؤخذان للكهرباء ومزودة بٌان ) وتجهٌزات الؽاز والكهرباء (ساخن وبارد

 . ٌراعً توفٌرا مصدرا تحكم رئٌسٌا للماء والؽاز بطاولة المعلم للتحكم فً طاوالت الطلبة- 

ٌراعى أن ٌصنع حوض الماء وتمدٌدات الصرؾ الصحً من البالستٌك القوي المقاوم لتؤثٌر - 

 (سم العمق 20×سم الطول 40× سم العرض36)المواد الكٌماوٌة والعوامل الجوٌة وذات إبعاد 

  . ها المعلملة وٌقع بالجهة الٌسري لطاو

المواصفات الفنٌة لتحدٌث وتطوٌر مختبرات العلوم  

 (طاوالت الطلبة للمرحلة االبتدائٌة  )

  بالمرحلة االبتدائٌة  طاوالت للطالب على األقل6ٌزود كل مختبر بعدد - 

ٌراعً أن ٌكون هٌكل الطاولة مصنوع من مادة صلبة ذات متانة وعلى شكل مستطٌل - 

 . للصؾ األول والثانً والثالث  ( سم االرتفاع75سم أوx70سم العرضx80سم الطول180)

لجمٌع المراحل  (للكتب الطلبة)تزود كل الطاوالت من األدراج أسفل سطحه الطاولة مفتوحة

 .االبتدائٌة

سم 180ٌراعً أن ٌكون هٌكل الطاولة مصنوع من مادة صلبة ذات متانة وعلى شكل ثمانً - 

للصؾ الرابع والخامس ) (للصؾ الرابع والخامس)سم80سم أوx75سم العرضx80الطول

وتكون ذات  العمق 20x28العرض 28xمزود بحوض ماء الطول   (للمرحلة االبتدائٌة فقط

. ألوان فاتحة ومرٌحة وتتناسب مع ألوان الحوائط  واألرضٌات 
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المواصفات الفنٌة لتحدٌث وتطوٌر مختبرات العلوم  

 (طاوالت الطلبة للمرحلة المتوسطة والثانوٌة  )

 . طاوالت للطالب على األقل 6ٌزود كل مختبر بعدد -  

ٌراعً أن ٌكون هٌكل الطاولة مصنوع من مادة صلبة ذات متانة من نوعٌة خشب جٌد ملبسة - 

سم x80سم الطول180بمادة ضد الماء والعوامل الجوٌة والتآكل  وعلى شكل ثمانً أبعاده 

 وتكون ذات ألوان فاتحة ومرٌحة وتتناسب مع ألوان الحوائط سم االرتفاعx90العرض

 .واألرضٌات وأن تصنع أسطح الطاولة من مادة مقاومة للحرارة والمواد الكٌمٌائٌة

ٌراعى أن ٌصنع حوض الماء من البالستك القوي المقاوم لتؤثٌر المواد الكٌماوٌة والعوامل - 

 (. العمق20x28العرض 28x)الجوٌة وذات أبعاد 

  

 

  

 

 

المواصفات الفنٌة لتحدٌث وتطوٌر مختبرات العلوم  

 (غرف التحضٌر )
 

 المرحلة االبتدائٌة

 3 وٌكون لها ؼرؾ فً المرحلة االبتدائٌة وتفصل بٌن كل مختبرٌن (2)ٌفضل أن ال تقل عن -  

ولها نوافذ تطل على الساحة , أبواب باب ٌفتح على جناح العلوم وباب ٌفتح على كل مختبر  

 .الخلفٌة

 م وتنقسم إلى جزئٌٌن وٌخصص جزء منها مكتب ومكتبة 8 × 4تكون أبعاد ؼرفة التحضٌر - 

 علمٌة 

المرحلة المتوسطة 

 3 وٌكون لها ؼرؾ فً المرحلة المتوسطة وتفصل بٌن كل مختبرٌن(3) ٌفضل أن ال تقل عن 

ولها نوافذ تطل على الساحة , أبواب باب ٌفتح على جناح العلوم وباب ٌفتح على كل مختبر  

 .الخلفٌة

  م 8× 4تكون أبعاد ؼرفة التحضٌر- 

المرحلة الثانوٌة 

 أبواب باب ٌفتح على جناح 3 وٌكون لها ؼرؾ مابٌن كل مختبرٌن (4)ٌفضل أن ال تقل عن - 
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 .ولها نوافذ تطل على الساحة الخلفٌة, العلوم وباب ٌفتح على كل مختبر  

  م 8× 6تكون أبعاد ؼرفة التحضٌر- 

المواصفات الفنٌة لتحدٌث وتطوٌر مختبرات العلوم  

 (الثانوٌة- المتوسطة – التهوٌة للمرحلة االبتدائٌة  )
 

 شفطات على الجهة المقابلة للممرالمطل علً خارج المبنً  (3)ٌزود المختبر بعدد -  

 على أن تكون ذات حجم كبٌر وقوة شفط عالٌة الجودة لتوفٌر التهوٌة المناسبة ومصنوعة من 

 .من النوع الذي تمنع دخول األتربة والهواء الخارجً   والبالستٌك

ٌجب أن تكون منفصلة عن النوافذ و  (أو مركزٌة )تزود المختبرات بؤجهزة تكٌٌؾ مناسبة - 

 .(حتى التكون عاق للستائر وسبب فً حدث حرٌق)تكون أعالها 

المواصفات الفنٌة لتحدٌث وتطوٌر مختبرات العلوم   

الكهرباء – الغاز – تمدٌدات المٌاه  )

 (الثانوٌة- المتوسطة –  للمرحلة االبتدائٌة 
 

 ٌتم عمل تمدٌدات شبكة المٌاه باستخدام أنابٌب من مادة مقاومة للمٌاه والمواد الكٌمٌائٌة - 

  .واألحماض

ٌجب أن ٌؽذى كل مختبر بخط مٌاه منفصل خاص به ذو قطر مناسب وتزود طاولة المعلم وكل - 

  . طاولة جانبٌة بمحبس تحكم فرعً باإلضافة إلى محبس رئٌسً للمختبر

  .فً ؼرؾ التحضٌر وطاولة المعلم  (بارد وحار)تزود صنابٌر الماء بماء - 

توفٌر جمٌع وسائــل األمن والسالمة حسب مواصـفات وزارة الكهرباء والماء والجهات - 

  .   المختصة األخرى

تزود كل طاولة من طاوالت المختبر وطاولة المعلم وطاولة ؼرؾ التحضٌر بمحبس تحكم - 

 فرعً كما ٌزود كل مرفق بمحبس تحكم رئٌسً متصل بطاولة المعلم

المواصفات الفنٌة لتحدٌث وتطوٌر مختبرات العلوم  

 (تمدٌدات الصرف الصحً  )

 (الثانوٌة- المتوسطة –  للمرحلة االبتدائٌة 

ٌتم تنفٌذ شبكة الصرؾ الصحً من تمدٌدات من أنابٌب من مادة مقاومة للحرارة وللمواد - 

  . الكٌمٌائٌة واألحماض

 .توفٌر مصفاة وؼطاء لفتحات الصرؾ الصحً - 

 .تحوٌل أنابٌب الصرؾ الصحً خارج المختبرات وؼرؾ التحضٌر - 
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أبعاد المنهول الصرؾ الصحً عن الجدار الخارجً للمختبرات حتى ال ٌتؤثر الجدار فً حالة - 

 .طفح المنهول 

 

المواصفات الفنٌة لتحدٌث وتطوٌر مختبرات العلوم  

 (تمدٌدات الغاز )

 (الثانوٌة- المتوسطة –  للمرحلة االبتدائٌة 

 ٌجب تزوٌد المختبرات بالؽاز عن طرٌق شبكة عامة للؽاز تكون األنابٌب المستخدمة مطابقة - 

 لمواصفات تمدٌدات الؽاز الصادرة من  من إدارة التصمٌم والمنشات بالوزارة التربٌة 

 .أن تكون صنابٌر الؽاز من مادة مقاومة للحرارة ومن النوع الذي ٌصعب فتحه بطرٌقة عرضٌة

ٌجب أن ٌكون لكل مختبر صمام تحكم رئٌسً لشبكة الؽاز باإلضافة إلى صمام تحكم لكل  - 

 .  ٌتحـكم بفتح وؼلق الؽاز لطاوالت الطالبعلموصمام بطاولة الم, طاولــة 

ضرورة عمل خطة صٌانة دورٌة سنوٌة لفحص جمٌع شبكات الؽاز بجمٌع المدارس للتؤكد من - 

  .سالمتها وتؤمٌنها وإصالح التالؾ منها

 

  المواصفات الفنٌة لتحدٌث وتطوٌر مختبرات العلوم 

 (تمدٌدات الكهرباء )

 (الثانوٌة- المتوسطة –  للمرحلة االبتدائٌة 

 

    توحٌد مؤخذ التٌار الكهربً وأن تكون من النوع الجٌد وأن ٌكون لكل مؤخذ مفتاح تحكم -  

 . خاص به ومزود بلمبة بٌان

ٌفضل وضع مخطط الكهرباء علً صندوق التمدٌدات الكهربائٌة لبٌان أماكن التمدٌدات داخل - 

 المختبرات وؼرؾ التحضٌر 

ٌجب وضع المنصهرات المناسبـة للجهد المستخدم فً المختبــرات وأن تفتح الدوائر أوتوماتٌكٌا - 

 .مع توفٌر األرضً, عند حدوث قصر أو خطؤ فً التوصٌل 

 .ٌجب أن تكون التمدٌدات الكهرباء ؼٌر مالمسة ومنفصلة  لتمدٌدات الماء أو الؽاز- 

 .العمل على أن ال ٌكون هناك أي تمدٌدات خارجٌة 

 .شكل موصل الكهرباء ٌفضل علٌه كفر للحماٌة الطلبة  من العبث به- 

 العمل على أن ال ٌكون هناك صنادٌق المحوالت الكهربائٌة داخل المختبرات أو ؼرؾ التحضٌر 

  .توفٌر أقفال لصنادٌق محوالت الكهرباء - 

أن تكون جمٌع التوصٌالت الكهربائٌة فً طاوالت المعلمٌن أو الطالب خارجٌة وأن تكون جمٌع 

  . التوصٌالت مؤمونة 
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توفٌر جمٌع وسائــل األمن والسالمة حسب مواصـفات كل من اإلدارة العامة لإلطفاء ووزارة - 

  .الكهرباء والماء والجهات المختصة األخرى 

  .ٌجب أن ٌؽذي كل مختبر بخط  كهرباء منفصل خاص به ذو قطر مناسب - 

   .تزود كل طاولة بمحبس تحكم فرعً

 

إدارة الصٌانة 

: نبذة عن ادارة الصٌانة

وتختص إدارة الصٌانة بجمٌع أعمال الصٌانة بمختلؾ أنواعها فً المبانً المدرسٌة والتربوٌة بما 

قً ذلك تلقى طلبات الصٌانة والعمل على إنجازها وإعداد الخطط واألولوٌات لبرامج الصٌانة 

الجذرٌة والعالجٌة ومتابعة تنفٌذ كافة أعمال الصٌانة وإعداد الدفعات المالٌة الخاصة بمتعهدي 

أعمال الصٌانة وتجهٌز المستندات الخاصة بؤعمال طرح عقود الصٌانة والمشاركة فً أعمال 

  : مراقبات ه7ًوتتكون إدارة الصٌانة من . استالم المشارٌع اإلنشائٌة

مراقبة صٌانة دٌوان عام الوزارة  . 1

مراقبة صٌانة منطقة العاصمة التعلٌمٌة  . 2

مراقبة صٌانة منطقة حولً التعلٌمٌة  . 3

مراقبة صٌانة منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة  . 4

مراقبة صٌانة منطقة األحمدي التعلٌمٌة  . 5

مراقبة صٌانة منطقة الجهراء التعلٌمٌة  . 6

  مراقبة صٌانة منطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة. 7

 :وتتكون كل مراقبة من مراقبات الصٌانة من قسمٌن

 .قسم التخطٌط والمتابعة  .1

 . قسم اإلشراؾ والتنفٌذ .2

 مهام ادارة الصٌانة

تلقى طلبات الصٌانة العالجٌة الواردة من اإلدارات المدرسٌة والعمل على دراستها .1  

.  وتنفٌذها 

تقٌٌم الوضع الهندسً للمدارس وإعداد خطط الصٌانة الجذرٌة والتصحٌحٌة والوقائٌة . 2

.  الالزمة 
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اإلعداد واإلشراؾ ومتابعة تنفٌذ عقود الصٌانة الشاملة وعقود صٌانة وحدات وماكٌنات . 3

التكٌٌؾ والتبرٌد  

بناء الفصول اإلنشائٌة بنظام البناء )اإلعداد واإلشراؾ ومتابعة تنفٌذ العقود التخصصٌة . 4

السرٌع, أعمال طبقات عازل الحرارة والرطوبة, المختبرات, تبلٌط الساحات الخارجٌة, 

 .  (صٌانة أحواض السباحة والمصاعد والبوابات اآللٌة والمضخات

.  إعداد الدفعات المالٌة الخاصة بمتعهدي أعمال الصٌانة بمختلؾ أنواعها . 5

المتابعة الفنٌة ألداء كافة مرافق الوزارة لتحدٌد المشاكل الفنٌة واحتٌاجاتها من أعمال . 6

.  الصٌانة 

تجهٌز المستندات المتعلقة بالمناقصات والممارسات والعقود الخاصة بصٌانة المبانً . 7

.  التابعة للوزارة 

متابعة أعمال صٌانة المالعب المدرسٌة التً ٌتم تنفٌذها عن طرٌق مقاولً وزارة األشؽال . 8

. العامة 

.  دراسة وتقٌٌم عروض األسعار من المقاولٌن . 9

تقدٌم المشورة الهندسٌة لإلدارة العلٌا فٌما ٌخص مرافق الوزارة واحتٌاجات الجهة . 10

 المستفٌدة

 كٌفٌة متابعة الصٌانة الجذرٌة فً مختبرات العلوم

 .رصد السلبٌات فً الصٌانة أثناء زٌارة مشرؾ المختبرات للمختبرات وكتابة تقرٌر بذلك  .1

ارسال كتاب من ادارة المدرسة موجه للتوجٌه الفنً للعلوم ٌبٌن حالة مختبرات العلوم  .2

. وؼرؾ التحضٌر 

دارة الصٌانة بحالة مختبرات العلوم ومتابعة السلبٌات فً إلمخاطبة توجٌه العلوم  .3

. المختبرات 

مهندسً ادارة الصٌانة للمختبرات المعنٌة وعمل تخطٌط مشرفً المختبرات متابعة  .4

. للمختبرات التً تحتاج لصٌانة جزئٌة أو جذرٌة 

وضع المدرسة ضمن خطة صٌانة جذرٌة أو جزئٌة من قبل ادارة الصٌانة   .5

 .متابعة التوجٌه الفنً للعلوم الصٌانة مع مهندسً الصٌانة باستمرار  .6
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: دور محضر العلوم فً متابعة الصٌانة 

ان لمحضر العلوم دور كبٌر فً متابعة أعمال الصٌانة فً مختبرات العلوم وذلك لمسإولٌته 

المباشرة للمختبرات , ودوره ٌكون متواصال مع مشرؾ المختبرات حٌث تتم المتابعة بعد االتفاق 

على وضع المختبرات ضمن الصٌانة الجذرٌة أوالجزئٌة للمختبرات وٌتم اتباع ما ٌلً  

 :المتابعة قبل الصٌانة : أوال 

  نقل وتخزٌن األدوات واألجهزة المخبرٌة والمواد الكٌماوٌة فً أماكن آمنة وٌتم حفظها

 .وتخزٌنها بالطرق الصحٌحة 

  فً أماكن آمنه  ( الخزانات –الكراسً  )نقل األثاث المتحرك. 

: المتابعة أثناء الصٌانة : ثانٌا   

  تكون متابعة محضر العلوم للصٌانة مع رئٌس القسم باستمراراذا تمت الصٌانة أثناء

 .الفصل الدراسً 

  ٌتم متابعة ألعمال الصٌانة لألرضٌات والحوائط وتركٌب األدوات الصحٌة والتؤكد من

تركٌب األثاث المخبري المطابق للمواصفات الفنٌة لمختبرات العلوم مع مراعات متابعة 

 .المسافات بٌن طاوالت الطلبة 

  ٌتم متابعة الصٌانة من قبل  (نهاٌة العام الدراسً  )إذا تمت الصٌانة أثناء االجازة الصٌفٌة

 .التوجٌه الفنً للعلوم بالتعاون مع ادارة الصٌانة 

:  المتابعة بعد االنتهاء من الصٌانة : ثالثا 

  ًبعد مباشرة محضر العلوم للدوام الرسمً فً بداٌة العام الدراسً ٌقوم بما ٌل: 

 .التؤكد من االنتهاء من جمٌع الصٌانة  .1

 رصد السلبٌات واألخطاء التً ٌتم مالحظاتها فً المختبرات وؼرؾ التحضٌر  .2

 .تبٌلػ مشرؾ المختبرات بالمالحظات التً تم رصدها وتوثٌقها  .3

 .ٌتم متابعة مشرؾ المختبرات المهندس المسإول عن الصٌانة  .4

البدء فً تنظٌؾ المختبرات واالستعداد الرجاع الخزانات والعهد المخبرٌة الً  .5

 .أماكنها وترتٌبها على االسس العلمٌة األكادٌمٌة الصحٌحة 
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: دور التوجٌه الفنً للعلوم فً متابعة الصٌانة 

تلقً طلبات الصٌانة الجذرٌة والجزئٌة بطرٌقة الكتب الرسمٌة المرسلة من  .1

مدارس المنطقة بعد االطالع على مختبرات العلوم فً المدارس وتحدٌد 

 .األولوٌات للصٌانة 

بعد تحدٌد المدارس التً سوؾ تخضع للصٌانة ومتابعة مخططات المختبرات  .2

التابع  )حسب المراحل التعلٌمٌة و ٌتم المتابعة الدورٌة مع المهندس         

 .المسإول عن الصٌانة  (الدارة الصٌانة 

تبلٌػ ادارات المدارس التً سوؾ تخضع للصٌانة بموعد البدء للعمل وذلك  .3

 .التخاذ االجراءات الالزمة الخالء المختبرات 

متابعة توجٌه العلوم ومشرفً المختبرات ألعمال الصٌانة باستمرار وبالغ  .4

 .الموجه الفنً األول للعلوم بالتابعة من خالل تقارٌر موثقة بذلك 

 

 

 

 


