
 واالعتماديت   دائرة الجىدة
 

 0(: .Issue Noرقم اإلصدار )

 16.07.2020(: Issue Date) اإلصذارتاريخ 

 

 د.غاليت صباغ (:Approved byاعتماد ) الشرابي منى (:Prepared byإعذاد )

 (:Signatureالتىقيع ) (:Signatureالتىقيع )

 
 5من  1الصفحة    

 

 تىصيف مخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 Ph.11 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)بالمخبر أوالً: التعريف 

 مخبر الفيزيولوجيا : (Lab Name)المخبر اسم 

 

  صيدلة: (collegeالكليت )

 :(Supervisor Nameاسم المشرف ) طالب 02 -02:(Capacity) االستيعابيتالقذرة 

 منً الشرابي دكتىراه.د

 : (Workers in Lab)المخبر العاملين في 

 لمً دعبىل .د 

 (Lab Photos)المخبر  ثانياً: صىر

 

 1صىرة  

 

 

 3صىرة  0صىرة 

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة المخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools 

 دموٌة )جٌمزا راٌت لٌشمان صبغات نٌوباور، عدادات ( 

 دموٌة )سالٌدلت( شرائح 

 ماصات لعد الكرٌات الحمر والبٌض 

 أنابٌب شعرٌة مهبرنة وغٌر مهبرنة 

 الدموٌة دموٌة لمعرفة الزمر أمصال 

 ،سٌرنكات محاقن واخذات، شاش، قطن، كحول  

 سوائل فٌزٌولوجٌة )ترك، هاٌمز رنجر( موانع تخثر، تحوي دموٌة انابٌب 
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 األجهزة

Apparatus 

 ضوئٌة مجاهر 

 الدم لعٌنات مثفلة 

 هٌماتوكرٌت  مثفلة 

 ووسترغرٌن جهاز 

 والعضالت للقلب مخطاط (أجهزة كٌموغراف (   

 الشرٌانً الضغط لقٌاس اجهزة 

 طبٌة مسامع 

 مٌزان الكترونً حساس 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 الجهاز
(Apparatus) 

 األهداف            

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 3صورة 

Photo3 

 ووسترغرٌن جهاز

 

 قٌاس سرعة ترسٌب الدم

 
  

 رسم مخططات للقلب والعضالت أجهزة كٌموغراف
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 الضغط لقٌاس اجهزة

 الشرٌانً 

 الشرٌانًلقٌاس الضغط 

  

 

 مجاهر ضوئٌة

 

لدراسة العناصر الدموٌة وعد 
االجزاء الخلوٌة منها واكتشاف 

 االمراض

  

  

  

 مثفلة دموٌة

لفصل عناصر الدم واجراء التحالٌل 
 الببٌوكٌمٌائٌة على مصل الدم 

 
 

 

 مثفلة الهٌماتوكرٌت

لدراسة الكسر الحجمً للدم ومعرفة 
النسبة المئوٌة للجزء الخلوي 

 والالخلوي للدم واكتشاف االمراض
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 مٌزان حساس

لقٌاس كمٌات المواد الالزمة لتغذٌة 
المحضرات والسوائل الفٌزٌولوجٌة 

 بدقة

 
 

 

 

 (Acquired Skills): المهاراث المكتسبت خامسا

 الدم فقر حاالت الستبٌان اإلجمالً الحمراء الكرٌات عد -

 االلتهابات لتشخٌص اإلجمالً البٌضاء الكرٌات عد -

 االلتهاب نوع عن للكشف البٌض التمٌٌزي الكرٌات عد -

 الدم فقر وجود من والتأكد لمعرفة الدم خضاب كمٌة قٌاس -

 الخلوي دمه ٌن شقًب توازن من المرض   لدم العامة الحالة لمعرفة ٌماتوكرٌتاله سٌاق -

 سوائل بنقص باالنحالل، الدم، بالنزوفات، بفقر ذلك وعالقة هماٌنب والتناسب والالخلوٌة

 التجفاف البدن، وحاالت

 متٌز روما المزمنة األمراض من ٌدالعد لتشخٌص للدم ثفٌلالت او ٌبالترس سرعة اختبار -

 سرطانات سل

 كفاءة وكذلك التخثرٌة ٌمٌةاالنز الجملة سالمة من للتأكد والنزف التخثر زمن اختبار -

 ٌنالجملت هاتٌن سالمة من والتأكد شخص ألي الجراحة اجراء عند ٌةالدمو اتٌحالصف

 ٌةوامكان لألشخاص ٌةالدمو الزمرة لمعرفة رٌزٌوس وعامل ٌةالدمو الزمرة اختبار -

 الحاجة عند الدم ونقل التبرع

 عمل على االطمئنان فً ٌرةالكب هٌتألهم الشرٌانً والنبض ًنٌاالشر الضغط سٌاق -

 ٌة الدموٌةواألوع القلب

 -ٌنانسول جلد ادمة يٌدور عضل انواعها بكل الحقن ألخذ الطالب هلٌؤ : الحقن 

 (Other services)أخري يقذمها المخبر خذماث : سادسا

  تجربة عناصر القوس االنعكاسٌة لمنعكس ثنً القائمة الخلفٌة عند الضفدع 

  بٌن قوة المنبه وزمن الفعل االنعكاسًتجربة العالقة 

 تجربة جمع التنبٌهات الضعٌفة فً المراكز العصبٌة كخاصة من خواص المراكز العصبٌة 

  تجربة جمع االشعاع والتنبٌه فً المراكز العصبٌة كخاصة من خواص المراكز العصبٌة 

 ٌة تجربة زوال التوتر عن العضالت الهٌكلٌة عند زوال تأثٌر المراكز العصب 

 كل ما سبق ٌؤهل الطالب للتعرف على عمل الجهاز العصبً بشقٌه االرادي والالاردي 
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جمٌع التجارب السابقة هً فً صمٌم عمل الطالب كطبٌب )بشري اسنان صٌدلة( فعلم وظائف األعضاء هو االساس الطبً 
 فٌما بعد وصف العالجلمالحظة عمل اجهزة الجسم الطبٌعٌة ومن ثم التعرف على الخلل وتشخٌص األمراض و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


