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 2من  1الصفحة    

 

 تىصيف مخبر

Lab Description 

QF 01.01 

  Ph.4 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)بالمخبر أوالً: التعريف 

 بٌولوجٌا حٌوانٌة: (Lab Name)المخبر اسم 

 

  لصٌدلة: ا(collegeالكليت )

 (Supervisor Nameاسم المشرف ) (Capacity) االستيعابيتالقذرة 

 د. دمحم فاضل + د. تىفيق البىشي

 (Workers in Lab)المخبر العاملين في 

3 

 (Lab Photos)المخبر ثانياً: صىر

 

 

 

 

  

 ً  (Instruments and ApparatusLabألدواث واألجهزة المخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools 

  مجاهر ضوئٌة 

 جهاز اسقاط لعرض صور وفٌدٌوهات تتناسب مع كل جلسة 
 سالٌدات جاهزة لمعاٌنتها تحت المجهر 

 األجهزة

Apparatus 
- 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 3صورة 

Photo3 

-     

     

 (Acquired Skills): المهاراث المكتسبت خامسا

 التعرف على مكونات الخلٌة الحٌوانٌة وبنٌتها 

 التعرف على أنماط النسج المختلفة 

  دراسة بعض أنواع الحٌوانات األوالً لتوسٌع معرفة الطالب عن هذه الحٌوانات وطور حٌاتها وآلٌة إمراض بعضها وهذا
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 للقٌام بالتصرف األمثلٌمكنه من كشف أعراضها وتوجٌه المرٌض 

  آلٌات االنقسام الخلوي ومدخل إلى علم الوراثةدراسة 

 (Other services)أخري يقذمها المخبر خذماث : سادسا

  دراسة بعض انواع الخالٌا الحٌوانٌة: خالٌا دموٌة، عصبٌة، عضلٌة، غضروفٌة 

 وجهاز كولجً دراسة بعض المتضمنات السٌتوبالسمٌة الحٌة: مثل جسٌمات كوندرٌة 

  دراسة بعض المتضمنات السٌتوبالسمٌة العاطلة أو غٌر الحٌة مثل الغلٌكوجٌن فً الخالٌا الكبدٌة

 والبروتٌنات فً الخالٌا المفرزة والمتضمنات الشحمٌة

 ًدراسة أنماط النسج الحٌوانٌة: النسٌج الظهاري، الضام، العصبً والعضل 

  ًدراسة بعض أنواع الحٌوانات األوال 

 اسة مراحل االنقسام الخلوي بنوعٌه المٌتوزي )الخٌطً والمنصف( در 

 دراسة الصبغٌات عند االنسان والصبغٌات العمالقة والحبٌبة الصبغٌة الجنسٌة وبعض طفرات ذبابة الخل 

  دراسة أنماط التكاثر الجنسً والالجنسً وتوجٌه الطالب للتمٌٌز بٌنهما عند الكائنات 

  قنفذ البحرالتنامً الجنٌنً عند 

 التنامً الجنٌنً عند الضفدع 

 التنامً الجنٌنً عند الطٌور

 


