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 تىصيف مخبر

Lab Description 

QF 01.01 

 Ph.3  (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)بالمخبر أوالً: التعريف 

 1الكيمياء العضوية : (Lab Name)المخبر اسم 

 

  : الصيذلت (collegeالكليت )

 (Supervisor Nameاسم المشرف ) طالب 42:  (Capacity) القذرة االستيعابيت

 د. غاليت صباغ

 (Workers in Lab)المخبر العاملين في 

3 

 (Lab Photos)المخبر ثانياً: صىر
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 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة المخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools 

  مختلفة( زجاجٌة )لٌاساتأنابٌب 
 مختلفة( بٌشر )لٌاسات 
 مختلفة( اسطوانة مدرجة )لٌاسات 
 مختلفة( اٌرلنماٌر )لٌاسات 
 مختلفة( دورق )لٌاسات 
 مختلفة( لمع ترشٌح )لٌاسات 
 مختلفة( دورق حجمً معاٌر )لٌاسات 
  ماصة حجمٌة معاٌرة 
 مختلفة( ماصة )لٌاسات 
       ماصة لطارة 
     ًلضٌب تحرٌن زجاج   
                     بوتمة 
 خشبً( ماسن انبوب اختبار )ملمط 
               فرشاة انبوب اختبار 
       لنٌنة غسٌل بالستٌكٌة 
   زجاجة ساعة 
                        مولد بنزن 

    حامل انابٌب اختبار 
 أنابٌب شعرٌة 
                     لمع فصل 
 لمع بوخنر 
  جانبٌةدورق ذو فتحة 
 مضخة مائٌة 
  ًحمام مائ 
 ًحمام ثلج 
  جهاز تمطٌر بسٌط 
 جهاز تمطٌر مجزأ 
 جهاز تمطٌر تحت الضغط المنخفض 
 جهاز جرف ببخار الماء 
 ًسخان كهربائ 
 متعدد األغراض نماس 
 ماسن حلمة 
  مٌزان 
 عمود تجزئة 

 األجهزة

Apparatus 
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 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 3صورة 

Photo3 

جهاز اصطناع المركبات  – 1
 العضوٌة 

 

 

 جهاز التمطٌر البسٌط – 2

 

 جهاز سوكسلٌه – 3

 اجراء تفاعالت كٌمٌائٌة 

 و تحضٌر مركب كٌمٌائً 

 من مركب اخر

 

 تنمٌة المركبات العضوٌة

 السائلة

 استخالص المركبات 

 العضوٌة بشكل نمً
   

 جهاز اصطناع المركبات  

 العضوٌة

 جهاز االستخالص المستمر جهاز التمطٌر البسٌط

 ) سوكسلٌه (      

 (Acquired Skills): المهاراث المكتسبت خامسا

  اعطاء فرصة جٌدة للدارسٌن لتطوٌر مهاراتهم الٌدوٌة األساسٌة فً المخابر الكٌمٌائٌة و كذلن االلمام بالمباديء
 النظرٌة ذات العاللة بالتجربة العملٌة 

 المدرة على بدء العمل المخبري بثمة و أمان 
 التعرف على أهداف العمل المخبري 
 التعرف على ارشادات السالمة العامة 
  على األدوات المستخدمة فً المخبرالتعرف 

 الحصول على درجة معٌنة من الفهم للطرق التجرٌبٌة 
  كتابة تمرٌر علمً وفك األسس العلمٌة المتعارف علٌها فً الدراسة الجامعٌة 
  اكتساب خبرة فً تفسٌر النتائج على أساس المعلومات التجرٌبٌة و كذلن تخمٌن و تمدٌر األخطاء المرافمة للتجارب 
 تطوٌر لابلٌة العمل مع االخرٌن من أجل هدف علمً محدد 
 اعطاء الطالب الفرصة على اكتساب الخبرات الالزمة لفصل و تنمٌة المواد العضوٌة 
  استٌعاب المفاهٌم النظرٌة المرتبطة بعدد من التمنٌات الفٌزٌائٌة المستخدمة لفصل و تنمٌة المواد العضوٌة 
 ضويوٌة المتنوعة و كذلن تحضٌر مركب عالعض لدرة الطالب التعرف على المواد 
  كٌفٌة التمٌٌز بٌن عدد من المركبات ذات الزمر الفعالة المتنوعة 
 التعرف على بعض الكواشف المستخدمة فً الكٌمٌاء العضوٌة 
 المدرة على تحضٌر المركبات الكٌمٌائٌة العضوٌة المتنوعة مخبرٌا أو صناعٌا و ما ٌرافمها من اكتساب مهارات 

 متنوعة 
  بناء مركب كٌمٌائً عضوي مركب من عدة أجزاء 
  ًالكٌمٌاء العضوٌة هً األساس لفهم و استٌعاب العلوم الكٌمٌائٌة الصٌدالنٌة االخرى و كذلن فان أغلب االدوٌة حالٌا ه

ان فً مركبات عضوٌة مصنعة كٌمٌائٌا لذلن مباديء الكٌمٌاء العضوٌة تفٌد الصٌدالنً فً عمله المستمبلً ان ك
 المعامل الدوائٌة أو فً المخابر الحٌوٌة الكٌمٌائٌة أو فً مخابر االبحاث لتطوٌر ادوٌة جدٌدة .

  العمل فً مخابر التحلٌل فً المصانع الدوائٌة و الغذائٌة و مصانع المنتجات الكٌمٌائٌة 
 ارشادات السالمة العامة 
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 (Other services)أخري يقذمها المخبر خذماث : سادسا

......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 

 


