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 3من  1الصفحة    

 

 تىصيف مخبر

Lab Description 

QF 01.01 

 

 Ph.9 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)بالمخبر أوالً: التعريف 

 6الصيدالنيات: Lab Name)المخبر اسم 

 

  الصيدلة: (collegeالكليت )

 :(Supervisor Nameاسم المشرف ) 20 :(Capacity) االستيعابيتالقذرة 

 د. 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 بالستٌن 
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 3من  2الصفحة    

 

 األجهزة

Apparatus 

 2حمام مائً عدد  

  1مٌزان الكترونً عدد 

  3سخانة مع خالط مغناطٌسً عدد 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 الجهاز
(Apparatus) 

 األهداف

(objective
s) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 3صورة 

Photo3 

تسخٌن المحضرات   حمام مائً
 باستخدام العٌنات 

 الماء  الساخن 

 للوصول لدرجة 

 حرارة محددة

 

 

 

 مٌزان 

 الكترونً

 وزن العٌنات

 من أجل  

 تحضٌر 

 و األشكالالمحضرات 

 نٌة الصٌدال 

  المختلفة

 

  

سخانة مع خالط 
 مغناطٌسً

تسخٌن العٌنات 
والمحضرات مع 

التحرٌن باستخدام 
مغناطٌس وضمان 

توزٌع الحرارة بشكل 
 متجانس  
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 3من  3الصفحة    

 

 

 (Acquired Skills): المهاراث المكتسبت خامسا

 السائلة، مٌزات كل شكل، مساوئه والسواغات الداخلة فً تحضٌره األشكال الصٌدالنٌة تعرٌف الطالب ب 

  إعطاء فكرة عن الجمل المبعثرة بما فٌها المعلمات والعوامل التً تؤثر على ثبات الشكل، كٌفٌة تحضٌرها 

  تعرٌف الطالب بالمستحلبات والعوامل االستحالبٌة، أنواعها وكٌفٌة تحضٌر األنواع المختلفة من المستحلبات 

 ٌر بعض األشكال العمٌمة باإلضافة للسواغات التً تدخل فٌها إعطاء فكرة عن مفهوم العمامة فً المعمل والشروط الالزمة لتحض
 وكٌفٌة تحضٌرها

 تحضٌر هذه األشكال على مستوى المخبر 

 إعطاء فكرة عن الفحوصات الدستورٌة المطبمة على هذه األشكال لضمان جودتها 

  على مستوى الصٌدلٌة أو المعملحصول الطالب على معلومات تمّكنه من تحضٌر الصٌغ الصٌدالنٌة المختلفة ومنالشتها سواء 

 

 (Other services)أخري يقذمها المخبر خذماث : سادسا

 التعرف على دساتٌر األدوٌة وكٌفٌة استخدامها 

 منالشة بعض الصٌغ الصٌدالنٌة والتعرف على دور كل من مكونات الصٌغة 

 التعرف على بعض العملٌات الصٌدالنٌة من خالل تحضٌر المساحٌك 

  ٌوديال الٌود الغولٌة، حاللة البوفٌدون المحالٌل البسٌطة: حاللةتحضٌر بعض 

 تحضٌر الغسوالت: غسول الكاالدرٌل، غسول بنزوات البنزٌل 

 تحضٌر الطالءات: طالء البوراكس مع حمض الصفصاف 

 تحضٌر اللعابٌات: لعابٌة الصمغ العربً، لعابٌة الجٌالتٌن 

 تحضٌر الغلٌسرٌات: غلٌسرٌة النشاء 

 

 


