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مختبرات العلوم األساسية تابعة لوحدة المختبرات المشتركة للكليات الصحية بإشراف 
من عمادة السنة التحضيرية - المسار الصحي . 

تم تجهيزها وفقا لمعايير التعليم الجامعي للعلوم األساسية ) األحياء -الكيمياء- الفيزياء( 
ويقمن  بتشغيلها كفاءات من فنيات المختبر وفقا لمتطلبات التجارب المختلفة لكل 

المقررات .

المقررات العملية لطالبات السنة التحضيرية

الدورالمبنىرقم المختبر المقررالمختبرات

أحياء االنسان 1
للتخصصات الصحية

BIO 105
1.504

عمادة 
السنة 

التحضيرية
األول 1.508

1.512

الكيمياء العامة 2
للتخصصات الصحية

CHEM 104
1.401

كلية طب 
األولاألسنان 1.407

1.205

الفيزياء العامة 3
للتخصصات الصحية

PHYS 105
1.400

كلية طب 
األولاألسنان 1.402

1.406

لالطالع على خرائط مواقع المختبرات يرجى مسح الباركورد التالي:
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مختبرات األحياء:
السمات  دراسة  طريق  عن  اإلنسان  جسم  ووظيفة  هيكل  وصف   -1

الهيكلية

واألنظمة في جسم  واألعضاء  واألنسجة  للخاليا  الوظيفية  والمكونات   
اإلنسان.

لفحص  المستخدمة  المختبرية  اإلجراءات  تنفيذ  في  الكفاءة  2-اكتساب 
هياكل الجسم وتقييم الوظائف الفسيولوجية .

3- تطبيق مهارات التفكير النقدي لتحليل المشكالت المتعلقة بالتشريح 
وعلم وظائف األعضاء البشرية في المجال الصحي.

مختبرات الكيمياء:
1- تطبيق أساسيات األمن و السالمة  عند العمل في المختبرات.

2- تحضير المحاليل الكيميائية و حساب تراكيزها و الكشف عن بعض 

المواد الكيميائية الحيوية.

3- اكتساب المهارات األساسية في االجراءات المخبرية ومنها :

 المالحظة - القياس - التفسير.

مختبرات الفيزياء :
1-تطبيق النظريات و القوانين على التجارب المنفذة .
2- دراسة أنواع القوى و أثارها على المواد المختلفة .

3- معرفة العالقة بين المتغيرات الفيزيائية.

المهارات المكتسبة من المختبرات
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قبل الدخول للمختبر : 
 بالطو المختبر .	
 قفازات .	
 كمامة .	
 معقم لليدين .	

محاذير المختبر: 
 العدسات الالصقة .	
 األكل والشرب .	
 شحن الهواتف واألجهزة الخاصة.	
 األحذية المكشوفة .	
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عزيزتي الطالبة : 
جدا  مهمة  مادة  أي  مقرر  من  العملي  للجزء  األولى  المحاضرة   -1

لتنبيهك لالحتياطات والتعليمات الالزمة لهذا المقرر.

تجربة فال  بشأن كل  المختبر  أستاذتك في  لتوجيهات  انتبهي جيدا   -2
مجال للخطأ أو العبث حفاظا على سالمة الجميع.

مختبر  كل  في  موجودة  الخطورة  وشعارات  السالمة  تعليمات   -3
فكوني دوما متيقظة.

4- يمكنك أخذ نسختك من منشورات األمن والسالمة الخاصة في كل 
مختبر.

5- سالمتك هي اولويتنا فإذا شعرت بالتعب ابلغي أستاذتك فورا.

*فنيات المختبر في المساندة لك دوما ، فال 
تترددي بطلب المساعدة منهن*
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