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 3من  1الصفحة    

 

 تىصيف هخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 D.9 (:.Lab No)الوخبر رقن 

 (Lab Identification)بالوخبر أوالً: التعريف 

 (Lab Name)الوخبر اسن 

 هخبر الكيوياء 

 (collegeالكليت )

 كليت طب األسٌاى

 

 (Capacity) القذرة االستيعابيت

20 

 (Supervisor Nameاسن الوشرف )

 ر ف ك / جاهعت حلب  هي كليت العلىمريوا الريس / إجازة 

 (Workers in Lab)الوخبر العاهليي في 

2 

 (Lab Photos)الوخبر  ثاًياً: صىر

 

 1صىرة 

 

 

 3صىرة  2صىرة 

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهسة الوخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools 

 دوارق يخروطيح  يتعذدج األحجاو –يتعذدج االحجاو  كؤوش زجاجيح يذرجح ) تياشر ( –حىايم اَاتية اختثار  –أَاتية اختثار 

 ييساٌ حرارج  –ضحاحاخ يتعذدج األحجاو  –يتعذدج األحجاو  ياصاخ يذرجح–يمياييص يذرجح يتعذدج األحجاو

 عثىاخ زجاجيح راخ غطاء زجاجي نحفظ انًىاد يتعذدج األحجاو  –دوارق حجًيح يتعذدج األحجاو  –حىايم يعذَيح نهطحاحاخ 

 فراشي تُظيف نألَاتية –لضثاٌ تحريك زجاجيح  – يًصاخ تالضتيكيح

 

 األجهسة

Apparatus 
 أتخرج ضاحثح  –ييساٌ انكتروَي دليك  –ضخاَح كهرتائيح يسودج تتذوير يغُاطيطي  –حًاو يائي ديجتال 
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 3من  2الصفحة    

 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 حمام مائي ديجتال

 تسخين غير مباشرللمواد المتفاعلة 

 أنابيب االختبار في حمام مائي )وضع

  التفاعل(بدرجة الحرارة الالزمة لحدوث  

 

 سخانة كهربائية

 مزودة بتدوير  

 مغناطيسي

 مباشر المواد المتفاعلة بشكل تسخين 

 للوصول إلى درجة الحرارة الالزمة

 لحدوث التفاعل مع استعمال المحرك  

 التفاعالت التي تحتاجالمغناطيسي في 

 التحريك أثناء التسخين استمرار  

 

 ميزان الكتروني 

 دقيق
 تحديد األوزان الدقيقة 

 

 خزانة ساحبة

 للغازات واألبخرة 

 السامة  

 والضارة

 شفط الغازات واألبخرة الناتجة 

 الكيميائية. عن بعض التفاعالت
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 3من  3الصفحة    

 

 

 (Acquired Skills): الوهاراث الوكتسبت خاهسا

  ضائهح.تعهى كيفيح تحضير انًحانيم انكيًائيح يعهىيح انتركيس اتتذاء يٍ يادج صهثح أو يادج 

  يجهىل.ويعرفح تركية يحهىل انكشف انكيفي عٍ انشرجثاخ وانشرضثاخ 

  تركيسِيعايرج يحهىل يجهىل انتركيس وكيفيح حطاب. 

 (Other services)أخري يقذهها الوخبر خذهاث : سادسا

 تعهى يهارج فحص واختثار انًىاد انكيًيائيح يٍ َاحيح انتركية وانتركيس تغيح حًايتها يٍ انغش وانتأكذ يٍ ضاليتها لثم اضتعًانها 

 انطثي.في انمطاع 

 


