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 2من  1الصفحة    

 

 تىصيف مخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 D.1 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)بالمخبر أوالً: التعريف 

 التعوٌضات الثابتة: (Lab Name)المخبر اسم 

 

  االسنان طب :(collegeالكليت )

 (Capacity) القذرة االستيعابيت

02 

 (Supervisor Nameاسم المشرف )

 د.دمحم حافظ

 (Workers in Lab)المخبر العاملين في 

دقاق، د. حسن الجاسم، د. مروه  أروى هال بلبيسي، د. أ.

 الحاج نعمة

 (Lab Photos)المخبر  ثانياً: صىر

 

 

 

 

 
 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة المخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools 

 ( محولة لبضة للمٌكروتور وهً أداة تساعد الطالب بتثبٌت المبضةhand piece ًوالت ) 
 .\ 5 \عددها 

 

 األجهزة

Apparatus 

   02جهاز مٌكروتور طالبً عدد  

  02هامة عدد 

 

 (Apparatus Descriptionرابعا: تىصيف األجهزة )

 الجهاز
(Apparatus

) 

 األهداف

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 3صورة 

Photo3 
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 2من  2الصفحة    

 

جهاز 
 مٌكروتور 

 طالبً 

  02عدد 

 

 تعلٌم الطالب على آلٌة تحضٌر 

 االسنان، تعلٌم نماط االستناد على 

 االسنان المجاورة وطرٌمة مسن 

 المبضة المثالٌة عند تخضٌر السن

   

 لمحاكاة الوالع السرٌري ولتعلٌم 02هامة عدد 

 الطالب الوضعٌة المناسبة لرأس 

 المرٌض عند تحضٌر األسنان

 العلوٌة والسفلٌة ولتعلٌم الطالب

 نماط االستناد للٌد عند مسن 

 المبضة على  

    المجاورات الفموٌة

 (Acquired Skills): المهاراث المكتسبت خامسا

 نواعهامخبر مجهز للمٌام باألعمال المخبرٌة للتعوٌضات الثابتة تنجز على االسنان اكرٌلٌة وتحضٌرها الستمبال تٌجان مفردة وتعوٌضات ثابتة بأ 

 المختلفة. 

 لبل الطبٌعٌة ووضعٌة المناسبة للطبٌب امام الهامة )تحاكً رأس المرٌض ووضعٌة الفن تهٌئة الطالب للتعامل مع االسنان الصناعٌة االكرٌلٌة 

 السفلً والعلوي( 

 تعلٌم الطالب مبادئ تحضٌر األسنان الصناعٌة الستمبال التعوٌض الثابت 

  تأهٌل الطالب لٌكون جاهز مستمبال للعمل فً العٌادات السرٌرٌة 

 طبٌعٌة من ناحٌة التحضٌرتأهٌل الطالب للتعامل مع االسنان ال. 
  

 (Other services)أخري يقذمها المخبر خذماث : سادسا

 لتلن األسنان  اجراء نماذج متنوعة من التحضٌرات على األسنان الطبٌعٌة المتهدمة لتحاكً الوالع السرٌري واجراء تصمٌمات متنوعة من المثبتات الجذرٌة
 الالزمة على األسنان الصناعٌة لبل التطبٌك السرٌري على االسنان الطبٌعٌة.وتفٌد هذه التجارب الطالب بكسب الخبرة 

ع السرٌري وتؤهل الطالب للحصول على نماذج اكادٌمٌة تخدم سوق العمل باختصار الولت فً انجاز العمل واالحتفاظ بالنماذج لتساعده فً محاكاة الوال

 .اإلنتاجً

 


