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 تىصيف مخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 D.2 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)بالمخبر أوالً: التعريف 

 : مخبر األحياء الذقيقت(Lab Name)المخبر اسم 

 

  : طب األسىان(collegeالكليت )

 (Supervisor Nameاسم المشرف ) طالب 20-22(Capacity) القذرة االستيعابيت

داشرف  -ابراهيم دكتىرايسامرد(سم /الصفت العلميتالا)

 د مىً الشرابي -الصالح 

 (Workers in Lab)المخبر العامليه في 

 د لمً دعبىل اجازة صيذلت العامليه عذد

 (Lab Photos)المخبر  ثاوياً: صىر

 

 1صىرة 

 

 
 2صىرة 

 3صىرة 

 (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهسة المخبريت ): اثالثاً 

 األدواث

Tools 

الالقحة الجرثومٌة , حوامل, زجاجٌات, قوارٌر, وحوجالت, بٌاشر, سٌلندرات, انابٌب, منابت, آجارات مختلفة ) اوساط زرع 

مختلفة )صبغةغرام زٌل نٌلسون جٌمزا(, اقراص حساسٌة من المضادات مختلفة(, ماسحات قطنٌة, سٌرنكات, كحول, صبغات 

 الحٌوٌة مجموعة متعددة الزمر,قطن, شاش, سالٌدات )شرائح( .مصباح كحولً
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 األجهسة

Apparatus 
راد مجاهر ضوئٌة , مثفلة لعٌنات الدم, مٌزان الكترونً حساس , اوتوغالف )الصادة الموصدة( فرن باستور )فرن التعقٌم(, ب

 ومجمدة لحفظ المنابت والمواد
 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 الجهاز
(Apparatus) 

 األهداف

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 3صورة 

Photo3 

رؤٌة الجراثٌم بعد تلوٌنها  مجاهر ضوئٌة
 والتعرف علٌها تحت المجهر

   

الدم واجراء لفصل عناصر  الدم ةمثفل
دراسة على محتوٌات المصل من 

 العناصر المختلفة

 
  

االتوغالف الصادة 
 الموصدة

من اجل تحضٌر اوساط الزرع 
 والتعقٌم
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فرن باستور )فرن 
 (التعقٌم

اداة للتعقٌم االدوات الالزمة للعمل 
 المخبري

 
 

 

لحفظ اوساط الزرع والعٌنات  براد ومجمدة
 الجرثومٌة

 

 

 

الستخدامه فً تحدٌد االوزان  مٌزان حساس
الدقٌقة عند صنع المنابت 

 واالوساط الزرعٌة

 
 

 

 (Acquired Skills): المهاراث المكتسبت خامسا

  مخبر األحٌاء المجهرٌة وقواعد العمل فً مخابر األحٌاء الدقٌقة ذلك للحفاظ على السالمة العامة من التلوث بالعوامل

 الممرضة

  نقل وتفشً العوامل المسببة لألمراض بٌن األشخاص على الصحة العامة وعدم التعقٌم والتطهٌر واهمٌته فً الحفاظ 

  طرق تحدٌد نوع الجرثوم بطرٌقة التلوٌن والفحص المجهري للتعرف على هوٌة العامل الممرض 

 ٌائٌةالزرع الجرثومً و دراسة خواص الجراثٌم المزرعٌة  والشكلٌائٌة والبٌوكٌم 

 النشاطات االستقالبٌة الحٌوٌة بمساعدة العدٌد من اإلنزٌمات النوعٌة )حٌث تختلف وهً  االختبارات الكٌمٌائٌة الحٌوٌة

 الجراثٌم عن بعضها باإلنزٌمات التً تحوٌها أو بالطرق االستقالبٌة التً تسلكها(

 اتجاه الجرثوم الٌة الصاد الحٌوي عف تحدٌدلهدف من إجراء االختبار هو ا تحدٌد حساسٌة الجراثٌم للصادات الحٌوٌة
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 المسبب لحالٍة مرضٌٍة ما بعد عزله وتحدٌده وذلك بغٌة وصف العالج الناجح للمرٌض

  

 (Other services)أخري يقذمها المخبر خذماث : سادسا

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

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

 

 


