المعامل والمختبرات
يحتوي قسم الهندسة المدنية على عدد ) (٧معامل رئيسية في مختلف المجاﻻت التخصصية في الهندسة
المدنية ،مزودة بأحدث اﻷجهزة والتي تسهم في رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية على المستوى التدريسي
وكذلك مشاريع التخرج مما ينعكس على كفاءة وجودة مخرجات البرنامج ،هذا باﻹضافة إلى دعم أنشطة
البحث العلمي للطﻼب وأعضاء هيئة التدريس في القسم.

معمل المساحة
معمل المساحة هو أحد معامل قسم الهندسة المدنية .والذي يشمل اقسام واجهزة المساحة اﻷرضية
الرئيسية .القسم الرئيسي مخصص ﻷعمال المساحة المستوية واجهزتها )الشريط ،البوصلة ،الميزان،
جهاز قياس زوايا ،محطة الرصد الشاملة( .كذلك يوجد بالمعمل برنامج خاص بتطبيقات اﻹستشعار
عن بعد والمساحة التصويرية ونظم المعلومات الجغرافية بإستخدام الحاسب اﻵلي .يخدم المعمل
المقررات اﻷساسية واﻻختيارية في البرامج الدراسية بقسم الهندسة المدنية .كما أنه يخدم العديد من
مشاريع التخرج بالقسم.

معمل ميكانيكا التربة
يشتمل معمل ميكانيكا التربة في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة -جامعة الجوف على أحدث اﻷجهزة
الخاصة بالتربة والتي تساعد طﻼب الهندسة المدنية في عملية التدريس العلمي وتطبيق التجارب
واﻻختبارات المعملية والحقلية علي التربة .باﻹضافة إلى المساهمة في أنشطة البحث العلمي في مجال
ميكانيكا التربة وهندسة اﻷساسات.

معمل مواد التشييد
يعنى معمل مواد التشييد بدراسة وتحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية والهندسية للمعادن والمواد
المستخدمة في مجال هندسة التشييد .تشكل اﻷجهزة الخاصة باختبار الخواص والسلوك الهندسي
للمعادن جزءا ً هاماً ،حيث يتوفر جهاز الشد العالمي وأجهزة الضغط واﻻنحناء .كما أنه يهتم بدراسة
عوامل مقاومة الحديد للتآكل والصدأ وذلك ﻷهميتها في مجاﻻت اﻹنشاءات.

معمل الخرسانة
يعنى معمل الخرسانة بدراسة مكونات الخرسانة من اﻹسمنت في حالتيها الرطبة والجافة .إضافة إلى
أنه يهتم بقياس اﻹجهادات واﻻنفعاﻻت المتولدة بنماذج العناصر والمجسمات الخرسانية وحديد التسليح
لتلك العناصر .كما أن المعمل يخدم اﻷغراض التعليمية لطﻼب الهندسة المدنية واﻷبحاث العلمية
ﻷعضاء هيئة التدريس بالقسم.

معمل الهيدروليكا وميكانيكا الموائع
يهدف معمل الهيدروليكا وميكانيكا الموائع إلى دراسة خصائص وحركة الماء داخل شبكات المياه
وقنوات الصرف الصحي والتي تعتبرأحد أهم مكونات البنية التحتية ﻷى مدينة حضارية .يتوفر في
معمل الهيدروليكا وميكانيكا الموائع مجموعة من اﻷجهزة التي يتم من خﻼلها إعطاء الطالب صورة
كاملة لفهم الطرق المختلفة لقياس معدﻻت التدفق للمياه وسرعتها في اﻷنابيب المغلقة والقنوات
المفتوحة .إضافة إلى ذلك ،يتمكن الطالب من فهم خواص السوائل مثل اللزوجة والتوتر السطحي وغيره
من خواص السائل .إضافة إلى احتواء المعمل على بعض اﻷجهزة المعنية بتمثيل الظواهر
الهيدرولوجية كقياس اﻷمطار وتسرب المياه داخل التربة.

معمل هندسة الطرق
يهدف معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة بجامعة الجوف ﻹجراء اختبارات ضبط الجودة للمواد المختلفة
المستخدمة في إنشاء الطرق .باﻻضافة إلي تصميم الخلطات اﻷسفلتية .يحتوي المعمل على أجهزة
متخصصه تخدم العديد من التجارب الخاصة بمقرر هندسة الطرق ومشاريع تخرج الطﻼب واﻷبحاث
العلمية ﻷعضاء هيئة التدريس بالقسم.

معمل الهندسة البيئية
يحتوي معمل البيئة بكلية الهندسة -جامعة الجوف على أحدث اﻷجهزة والتي تسهم في تعريف الطالب
على كيفية تقييم معايير جودة المياه ومياه الصرف الصحي وفق الطرق القياسية الموحدة عالمياً .كما
يعنى المعمل بتعريف الطالب على الطرق المستخدمة حديثا لمعالجة المياه المالحة ومياه الصرف
الصحي وذلك لتقديم مياه شرب آمنة ونظيفة.

