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منوذج صيانة املختربات املدرسية
اسم املدرسة :

املرحلة :

........................................................................................

( بنني ) ( بنات )

عدد املختربات :

......................................

عدد غرف التحضري :

........................................

تاريخ آخر عملية ترميم أو تأهيل للمختربات ( العام الدراسي فقط ) :

الغــــاز

أعمال الصيانة
وجود تسرب للغاز من الشبكة
عدم توصيل الغاز بالمناضد مع وجود التمديدات
عدم وجود تمديدات للغاز (داخل أو خارج المختبر)
عدم وجود مصدر للغاز ( اسطوانة أو خزان )
عدم وجود غرفة للغاز ( من الشبك خارج المختبر )
عطل في مكتشف تسرب الغاز أو عدم وجوده أصلا
عطل محبس األمان الكهربائي للغاز أو عدم وجوده أصلا

الميــاه
الكهربـــاء
مناضد المختبر وغرف التحضير بمختلف أنواعها
خزانات الحفظ
بأنواعها

وجود تسرب للمياه من الشبكة
عدم وجود تمديدات للماء داخل المختبر
عدم توصيل الماء بالمناضد مع وجود تمديدات
عطل في سخانة المياه
انتشار رائحة كريهة من مواسير الصرف في المختبر
يوجد انسداد في مواسير الصرف الخاصة بالمختبر
عطل في القاطع الرئيسي للمختبرات
عطل في القواطع الفرعية للمختبرات
عطل في القواطع المركبة في المناضد
تلف شبه كامل لشبكة الكهرباء داخل المختبر
تلف المقابس والمفاتيح الكهربائية في المختبر
عدم وجود تمديدات أرضية للكهرباء داخل المختبر
عدم توصيل الكهرباء بالمناضد مع وجود التمديدات
تآكل في دهان هيكل المناضد
تلف هراب حوض تصريف المياه
تركيب مقابض لألدراج والدرف
تركيب أقفال لألدراج والدرف
تلف سحاب األدراج ( المجرى الحامل )
حوض تصريف المياه تالف أو غير ثابت
الحامل الموجود على منضدة المعلم تالف أو غير ثابت
صنبور الغاز الموجود على المنضدة ال يعمل
تلف في مفصلت الدرف
تركيب سقاط أو مغناطيس للدرف
القرصة ( سطح العمل ) غير ثابتة على المنضدة
وجود كسور أو تلف في القرصة
برج خدمات المنضدة تالف أو غير ثابت
حامل الكواشف الخاص بالمنضدة تالف أو غير ثابت
صنبور الماء يحتاج صيانة (حار بارد أم بارد فقط ؟)
المقابس الكهربائية على المنضدة تالفة أو غير ثابتة
شطاف الماء في منضدة المحضر ال يعمل
تلف في عجلت المنضدة المتحركة
مضخة الماء الخاصة بالمنضدة المتحركة ال تعمل
جرادل الماء الخاصة بالمنضدة المتحركة تالفة
تلف في الكعوب المطاطية ألرجل المناضد
تآكل في دهان هيكل الخزانة
كسور في الواجهات الزجاجية للخزانة
تركيب سقاط للدرف
تلف في مقابض أو مفصلت الدرف
تركيب أقفال لألدراج والدرف
تلف سحاب األدراج ( المجرى الحامل )
تلف سحاب األبواب المنزلقة ( المجرى الحامل )

نوع املبنى( :حكومي) (مستأجر)

الكمية

...............................

..................................................................................................................... ............

وصف الحالة بشكل واضح

نوع التعليم :

ثلجة
المختبر

تلف رفوف الخزانات
تلف أو نقص حوامل الرفوف
تلف قابس ( فيش ) أو سلك الثلجة
الثلجة ال تبرد بالشكل المطلوب
تلف المصباح الداخلي في الثلجة
باب الثلجة يحتاج إلى صيانة وتثبيت

خزانة الغازات السامة
وسائل األمن والسلمة

أعمال الصيانة
تآكل في دهان هيكل الخزانة
تلف هراب حوض تصريف المياه
حوض تصريف المياه تالف أو غير ثابت
كسور في الواجهات الزجاجية للخزانة
باب الخزانة ال يفتح ويغلق بشكل طبيعي
تركيب سقاط أو مغناطيس للدرف
تلف في مقابض أو مفصلت الدرف
القرصة ( سطح العمل ) غير ثابتة على الخزانة
ال يتم سحب الهواء من الخزانة ( الشفاط ال يعمل )
وجود كسور أو تلف في القرصة
صنبور الماء الموجود في الخزانة ال يعمل
صنبور الغاز الموجود في الخزانة ال يعمل
المقابس الكهربائية فيها تالفة أو غير ثابتة
اإلنارة داخل الخزانة ال تعمل
طفاية الحريق تالفة (يذكر الحجم والنوع)
طفاية الحريق تحتاج إلى تعبئة (يذكر الحجم والنوع)
عدد جرادل الرمل المعدنية الصالحة في المختبر
حقيبة حفظ األحماض بحاجة إلى صيانة
مراوح شفط الهواء في المختبر(يوضح الصالح والتالف)
كاشف الدخان ال يعمل
وحدة اإلسعافات األولية تحتاج صيانة
تجديد أواستكمال محتويات وحدة اإلسعافات األولية
خزانة النظارات الواقية تحتاج صيانة
النظارات الواقية غير كافية ( يوضح الصالح والتالف )
عدد كراسي المختبر الصالحة ووصف نوعها بدقة
عدد كراسي المختبر التالفة

وصف الحالة بشكل واضح

الكمية

كراسي صالحة تحتاج عجلت فقط (يذكر عدد العجلت المطلوب)

أصناف أُثاث أخرى
األبواب والنوافذ وبنود أخرى

عدد النوافذ غير المغطاة بستائر وقياسها ( أفقياا)
صينية حمل األصناف تالفة
وحدة األرفف الخاصة بحمل الكواشف تحتاج صيانة
لوحة األوتاد الخاصة بتجفيف الزجاجيات تالفة
عربة حمل األصناف تحتاج إلى صيانة
كابينة المفاتيح تحتاج صيانة (يوضح عدد المفاتيح)
حامل أرفف التخزين ـ أحواض شفافة وسلل معدنية وأرفف
خشبية ومعدنية ـ يحتاج صيانة (توضح المشكلة)
باب المختبر يحتاج إعادة دهان
أقفال أبواب المختبر تالفة
مقابض أبواب المختبر تالفة
مفصلت أبواب المختبر تالفة
سقاطات أبواب المختبر تالفة
يوجد مواسير وأسلك مكشوفة في أرضية المختبر
توجد نوافذ مكسورة ( يوضح )
يوجد تسرب لمياه األمطار عبر نوافذ المختبر
يوجد تسرب لمياه األمطار عبر فتحات التكييف في المختبر
يوجد تسرب للمياه في سقف المختبر
نقص أغطية الخنادق ( المجاري األرضية لتمديدات الشبكات )

سيراميك األرضيات والجدران يحتاج صيانة
مراوح السقف تحتاج صيانة

إضافات أخرى:

............................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................

اسم معدّ/ة البيان :

...................................................................................

رق ـ ـ ــم الـج ـ ـ ـ ـ ـ ــوال :
ال ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــع :

...................................................................................

...................................................................................

اسم مدير/ة املدرسة:
رق ـ ــم الـجوال :

.........................................................................................

ال ـت ــوق ـيـ ــع واخلتم :

SE – QF -006-1

.........................................................................................

..........................................................................................

