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 2من  1الصفحة    

 

 تىصيف مخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 D.6 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)ببلمخبر أوالً: التعريف 

مخبر مداواة األسنان : (Lab Name)المخبر اسم 
 الترمٌمٌة

 

  األسنانطب : (collegeالكليت )

 (Capacity) القذرة االستيعببيت

42 

 (Supervisor Nameاسم المشرف )

 د.سميت شيخ الغنبمت / عضى هيئت فنيت

 (Workers in Lab)المخبر العبملين في 

24 

 (Lab Photos)المخبر  ثبنيبً: صىر

 

 
  

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة المخبريت ): اثبلثب

 األدواث

Tools 

  طاوالت ثابتة منسقة بحٌث تؤمن توزٌعاً مرٌحاً ومضبوطاً للطالب ضمن الجلسة العملٌة تحتوي على أحواض مجهزة بصنابٌر ماء
 لزوم العمل المخبري.

 (12.هامة موزعة بشكل جٌد تسمح بمحاكاة العمل السرٌري عن طرٌق تثبٌت طقم األسنان المخبري علٌها ) 

 إلى جانب كل هامة منها محرك مٌكروموتور بقبضة ٌستخدم فً إنجاز أصناف الحفر السنٌة المطلوبة 

 

 األجهزة

Apparatus 

 محرك مٌكروموتور 

 أملغم تستخدم فً مزج األملغم الالزم لترمٌم الحفر السنٌة المنجزة من قبل الطالب. أجهزة هزاز 

 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 
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 2من  2الصفحة    

 

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 3صورة 

Photo3 

 ٌستخدم فً إنجاز  محرك مٌكروموتور

 الحفر  أصناف

 السنٌة المطلوبة

   

 تستخدم فً مزج  ملغمأ جهاز هزاز

 لترمٌم  األملغم الالزم

 المنجزة  الحفر السنٌة

 من قبل الطالب

 
 

 
 (Acquired Skills): المهبراث المكتسبت خبمسب

 ( و رنك بمحبكبة انعمم انسرٌري, و2(و مذاواة األسنبن انترمٍمٍت )1إتقبن أعمبل انقسم انعمهً نمىاد مذاواة األسنبن انترمٍمٍت )ًتهٍئت انطبنب نهعمم  ببنتبن

 انسرٌري عهى انمرضى . 

 (Other services)أخري يقذمهب المخبر خذمبث : سبدسب

 ( نهشرح , ووجىد خزائه متعذدة نحفظ(White Boardمزود بتهىٌت و إضبءة جٍذة تسمح بتأمٍه جى عمم منبسب , ببإلضبفت نىجىد سبىرة  انمخبر

 األدواث و انمستنذاث اإلضبفٍت. 
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