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 تىصيف مخبر

 Lab Description 

QF 01.01 
 Ph.12 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)بالمخبر أوالً: التعريف 
  : الصيذلت(collegeالكليت ) الكيمياء الحيوية : (Lab Name)المخبر اسم 

 (Capacity) االستيعابيت القذرة

 طالب 25

 (Supervisor Nameاسم المشرف )

 أستار مساعذ -د. رغذاء لحذو 

 (Workers in Lab)المخبر العاملين في 

 محاضر –ص. راضي عذي 

 مخبري -دمحم صابسن 

 (Lab Photos)المخبر  ثانياً: صىر

 
  

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة المخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools 

 أنابيب اختبار زجاجية بقياسات مختلفة  -
 حوامل لالنابيب  -
 انابيب بالستيكية مخروطية مع غطاء للتثفيل  -
 مل 3ماصات بالستيك مدرجة قياس  -
 بحجوم مختلفة بياشر -
 النماير بحجوم مختلفة -
  حوجلة مصنفرة بحجوم مختلفة -
 زجاجات محاليل عاتمة وشفافة  -
 . Filter papersأوراق ترشيح  -
 ميزان حرارة كحولي  -
 أقماع زجاجية للترشيح  -
  pH Stripsأوراق  -
  كبير بورسالنهاون  -
  بحجوم مختلفةمقياس مدرج  -
 بحجوم مختلفة دورق حجمي -

 األجهزة

Apparatus 

  مع محرك مغناطيسي ات كهربائيةسخان -
 (2)عدد  حمام مائي -
 مصباح بنزن -
 ميزان وزن -
  Vortexرجاجة  -
 صات ميكروية( بقياسات مختلفة)ما micropipette ميكروبيبيت -
 تثفالم -
 Spectrophotometer سبيكترو -
 Flame photometerمقياس اللهب  -
 ساحبة -
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 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 
 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 
 1صورة 

Photo1 
 2صورة 

Photo2 

 ات سخان
  كهربائية

  مع محرك
   مغناطيسي

 لتحضير المحاليل وحل الكواشف 
 للحرارة المطلوبة وتسخينها

  

 لضبط حرارة االختبارات  حمام مائي

  

 للتسخين المباشر مصباح بنزن

 

 

 ألخذ الحجوم الصغيرة من رتبة  ميكروبيبيت

 الميكرولتر

  

 رجاجة
 Vortex 

 األنابيبلمزج 

  

 لوزن المواد من رتبة الميلي غرامات ميزان حساس

 

 

 لفصل المواد السائلة عن الصلبة  تثفالم
 ولتثفيل الدم
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 فوتومترسبيكترو

Spectro 

photometer 

للمعايرة الكمية للجزئيات الحيوية في 
 السوائل الحيوية

  

 مقياس اللهب 

Flame 
photometer 

 لمعايرة الشوارد المعدنية

 

 

 لضمان عدم انتشار االبخرة  ساحبة
 والغازات السامة في المخبر

 

 

 

 (Acquired Skills): المهاراث المكتسبت خامسا

  أن يفهم الطالب البنية الكيميائية لمجزيئات الحيهية المختمفة من خالل تطبيق التفاعالت الكيميائية النهعية لكل زمرة وظيفية 
  أن يفهم مبادئ االختبارات وأن يميز التفاعالت االيجابية عن الدمبية 
 أن يحدد ههية الجزيئة الحيهية ضمن محمهل مجههل 
 ئات من خالل تطبيق اختبار الفعاليةأن يفهم الدور الحيهي لمجزي 
  أن يطبق التقنيات المدتخدمة لالستخالص والتنقية 
 أن يدتنتج مراحل االستخالص والتنقية انطالقا من البنية  
 من خالل المعايرات الكيميائية واالنزيمية أن يحدد كميا تركيز الجزيئات الحيهية في الدهائل الحيهية 
  لتراكيز الجزيئات الحيهية في الدهائل الحيهيةالمجال الطبيعي  يعرفأن 
 االنخفاض عن المجال الطبيعيت المرضية المهافقة لالرتفاع أ و أن يربط نتيجة معايرة الجزيئات الحيهية بالحاال 

 (Other services)أخري يقذمها المخبر خذماث : سادسا

 المهافقة بالدم مما يؤهمه لمعمل في المخابر  الحيهية الكمية بالمعايراتمبادئ تفاعالت الكذف الكيفي عن الجزيئة الحيهية  يربط
 الطبية

  يقرأ ويطبق البرتهكهالت والمخططات العممية مما يؤهمه لمعمل في شتى انهاع المخابر 
   يكتدب مهارة تنعيم الهقت والدقة في العمل 
 ميا يكتدب منهجية التخطيط والتحميل مما يؤهمه لمتابعة الدراسات الع 
  يكتب تقرير عممي ويعبر عن المعمهمة العممية 
 يكتدب مهارة العمل ضمن فريق 
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