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 2من  1الصفحة    

 

 تىصيف مخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 D.3 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)ببلمخبر أوالً: التعريف 

 مخبر األشعة :(Lab Name)المخبر اسم 

 

  طب األسنان :(collegeالكليت )

 (Capacity) االستيعببيتالقذرة 

 عشرون طبلبب 

 (Supervisor Nameاسم المشرف )

 (سم /الصفت العلميتالا)

 عضى هيئت تذريسيت-د.دمحم وائل قبسم آغب

 (Workers in Lab)المخبر العبمليه في 

 (:)األطببء المشرفيه في الجلسبث العمليت العبمليه عذد

 سلطبن  د.معتصم الفتىي د.أسمً الجراح  د.طبرق

 د.دمحم العلىاوي

 (Lab Photos)المخبر  ثبويبً: صىر

 

1 

 

 

 

 ة

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة المخبريت ): اثبلثب

 األدواث

Tools 

 األشعة بالطريقة اليدوية التي تتألف من: أدوات تحميض افالم 
 المحلول المظهر 
 المحلول المثبت 
 ( 5صناديك خاصة بعملية التحميض معتمة بالكامل) 
 مغسلة لغسل الصور بعد تحميضها 

 األجهزة

Apparatus 

 (2جهاز تصوير شعاعي داخل فموي )

 لتنظيم التيار وحماية األجهزة من الكهرباء Ubsجهاز

 

 

 

 المثبتالمحلول  المحلول المظهر

 صندوق التحميض

 جهاز التصوير الشعاعي داخل الفموي
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 2من  2الصفحة    

 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 الجهاز
(Apparatus) 

 األهداف

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 3صورة 

Photo3 

 جهاز تصوير 

 شعاعي 

 داخل فموي

 معرفة مبادىء األشعة  -

 مبادىء التصوير الشعاعي -

 طرق التصوير الشعاعي  -

 داخل وخارج الفموية 

 الشعاعيطرق التفسير   -
 

 

 

لتنظيم  Ubsجهاز
 التيار وحماية 

 األجهزة من

 الكهرباء 

 

 لحماية جهاز األشعة  -

 من الكهرباء في

 حال االنقطاع 

 

  

 (Acquired Skills): المهبراث المكتسبت خبمسب

  انقذرج ػهى تحذٌذ َىع انتقٍُح انشؼاػٍح انًُاسثح نؼًز وحانح انًزٌط 

 انتذرٌة ػهى انتًٍٍز تٍٍ انًظاهز انشؼاػٍح انطثٍؼٍح وانًزظٍح 

 انتذرٌة ػهى يختهف تقٍُاخ انتصىٌز انشؼاػً انذاخم فًىي 

 قزاءج انصىر انشؼاػٍح انذاخم فًىٌح وانصىرج انثاَىرايٍح 

 ادر وانًجالخ انؼهًٍح ػٍ حاالخ سزٌزٌح وتشخٍصها انشؼاػًانقذرج ػهى انثحث فً انًص 

 

 (Other services)أخري يقذمهب المخبر خذمبث : سبدسب

  اَفاخ انُخزٌح وأيزاض انُسج حىل انذروٌحتقذٌى خذيح نهًزظى انًزاجؼٍٍ نكهٍح طة األسُاٌ فً انجايؼح انىطٍُح يٍ أجم كشف 

  األفالو انشؼاػٍح وأجهزج انتصىٌز انشؼاػً يٍ أجم إجزاء انتصىٌز انشؼاػً ألغزاض تشخٍصٍحتذرٌة انطالب ػهى كٍفٍح انتؼايم يغ 

 تذرٌة انطالب ػهى ػًهٍح انتحًٍط انٍذوي نألفالو انشؼاػٍح وانتؼهى ػهى خطىاخ ػًهٍح انتحًٍط 

 

 قمع األشعة لوحة التحكم

UBS 


