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 3من  1الصفحة    

 

 تىصيف مخبر

Lab Description 

QF 01.01 

 

 Ph.8 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)بالمخبر أوالً: التعريف 

 0الصيدالنيات: Lab Name)المخبر اسم 

 

  الصيدلة: (collegeالكليت )

 :(Supervisor Nameاسم المشرف ) :(Capacity) االستيعابيتالقذرة 

 فرح الحكيم

 :(Workers in Lab)المخبر العاملين في 

3 

 (Lab Photos)المخبر ثانياً: صىر

 

 

 

 
 

 ً  (Instruments and ApparatusLabألدواث واألجهزة المخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools 

  وااللكترونٌةدساتٌر االدوٌة الورلٌة 

  هاون بورسالن 

 ًبٌشر زجاج 

 ماصة 

 مالوق 

 ساحبة سوائل بالستٌك 
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 3من  2الصفحة    

 

 األجهزة

Apparatus 

 2حمام مائً عدد  

  1مٌزان الكترونً عدد 

  3سخانة مع خالط مؽناطٌسً عدد 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 الجهاز
(Apparatus) 

 األهداف

(objective
s) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 3صورة 

Photo3 

تسخٌن المحضرات   حمام مائً
 العٌنات

 باستخدام الماء 

للوصول الساخن  
 لدرجة حرارة 

 محددة

 

 

 

 وزن العٌنات  مٌزان الكترونً

 من أجل 

 تحضٌر 

 و األشكال المحضرات 

 نٌة الصٌدال

  المختلفة
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 3من  3الصفحة    

 

سخانة مع خالط 
 مؽناطٌسً

تسخٌن العٌنات 
 والمحضرات 

 مع التحرٌك 

 باستخدام 

 مؽناطٌس

وضمان توزٌع  
 الحرارة بشكل متجانس  

 

 

 

 

 

 (Acquired Skills): المهاراث المكتسبت خامسا

  الشكل الصٌدالنً والسواؼاتومفهوم  علم الصٌدلةإعطاء الطالب فكرة عن 

  سواء الكترونٌاً أو ورلٌاً وكٌفٌة االستفادة من المعلومات المتوافرة لدٌهم فً دراسة تعلٌم الطالب كٌفٌة استخدام الدساتٌر المختلفة
 المواد األولٌة والمستحضرات الناتجة

  فهم صٌػ األشكال الصٌدالنٌة المختلفة وبالتالً ٌصبح بإمكانهم وضع صٌػ مختلفة ومنالشتها وهذا ٌمّكنهم من معرفة األشكال
 جدة فً األسواق وطرق إعطاءها وتمٌٌزهاالصٌدالنٌة التجارٌة المتوا

 فهم المراحل تحضٌر شكل صٌدالنً ذو مواصفات جٌدة سواء فً المخبر أو الصٌدلٌة أو المعمل 

 تعرٌؾ الطالب بأنواع اللعابٌات المختلفة، استخدامها وكٌفٌة تحضٌر كل منها فً المخبر 

 ًالمخبر ودور كل سواغ فً الصٌػ وبالتالً ٌمكنه من تحضٌر صٌػ  تعلٌم الطالب كٌفٌة تحضٌر األشكال الصٌدالنٌة المختلفة ف
 مختلفة فً الصٌدلٌة أو المعمل 

 إعطاء الطالب فكرة عن الفحوص المجراة على األشكال الصٌدالنٌة المختلفة حسب الدساتٌر 

 (Other services)أخري يقذمها المخبر خذماث : سادسا

  استخدامهاالتعرؾ على دساتٌر األدوٌة وكٌفٌة 

 منالشة بعض الصٌػ الصٌدالنٌة والتعرؾ على دور كل من مكونات الصٌؽة 

 التعرؾ على بعض العملٌات الصٌدالنٌة من خالل تحضٌر المساحٌك 

 تحضٌر بعض المحالٌل البسٌطة: حاللة الٌود الؽولٌة، حاللة البوفٌدونالٌودي 

 تحضٌر الؽسوالت: ؼسول الكاالدرٌل، ؼسول بنزوات البنزٌل 

 تحضٌر الطالءات: طالء البوراكس مع حمض الصفصاؾ 

 تحضٌر اللعابٌات: لعابٌة الصمػ العربً، لعابٌة الجٌالتٌن 

 تحضٌر الؽلٌسرٌات: ؼلٌسرٌة النشاء 

  

 

 


