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على الطالب قراءة ھذه التعلیمات والقواعد بدقة وااللتزام بھا ضمانا ً لسالمتھ 
وسالمة زمالئھ الطلبة والعاملین معھ في المختبر بغیة التوصل الى الھدف االساسي 

من دخولھ المختبر وحصولھ على افضل النتائج وأعلى الدرجات وتحقق االستفادة 
الفعلیة من وقت الحصة المختبریة راجین من طلبتنا االعزاء عدم مخالفتھا أو 

االستھانة بھا. 

–االلتزام بارتداء الصدریة وذلك حفاظا ً على نظافة مالبسك وعدم تلفھا وتلوثھا 1
بالمحالیل والمواد الكیمیائیة وارتدائھا بدایة دخول المختبر. 

– وضع الحقائب و الكتب والسجالت التي تخصك في االماكن المخصصة لھا 2
بعیدا ً عن موقع عملك وال یكون امامك سوى الملزمة المختبریة ودفتر خاص 

لتسجیل النتائج والمالحظات الخاصة بالتجربة. 

– عدم العبث باالجھزة واالدوات التي ال تحتاجھا. 3

– العنایة بالنظافة من الصفات الي یجب أن یتحلى بھا كل محلل كیمیائي. 4

- تجنب لمس الجلد أو االنف أو الفم أو العین اثناء العمل اال بعد غسل الیدین بالماء 5
والصابون. 

– عند فتح غطاء لقنینة مادة كیمیائیة یجب ان یوضع الغطاء بشكل مقلوب على 6
المنضدة لضمان عدم تلوثھ وتلوث المنضدة. 

- عدم استعمال ملعقة مادة أو قطارة محلول وادخالھا في محلول اخر تجنبا ً لحدوث 7
تلوث المادة أو المحلول االخر. 

- عند سحب محلول من قنینة أو اخذ مادة صلبة ال یجوز ارجاع الفائض الى نفس 8
القنینة االصلیة انما تخزن في قنینة اخرى أو تھمل. 

- عند الوزن یجب استعمال قنینة وزن أو دورق صغیر نظیف وجاف واحرص 9
على أن یكون المیزان افقیاً . 

- عدم استعمال اي اداة زجاجیة قبل تنظیفھا جیداً وغسلھا بالماء المقطر وتجفیفھا. 10

 – عند سقوط مواد كیمیائیة على الید او المالبس یجب غسلھا بأكبر كمیة من 11
الماء. 

 ارشادات مختبریة مھمة
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 (Test tube) أنبوبة اختبار

 

) holder اختبار (بیب)               ماسك اناtest tube rackحامل انابیب اختبار (

 

  (Conical flask) الدورق المخروطي :(Burette )ةالسحاح

  

 

 

 

Laboratory Glassware  
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 Graduated Cylinder)(االسطوانة المدرجة )(Beaker زجاجي قدح

 

 (Filter paper) ورق الترشیح (Watch glass) زجاجة ساعة
 

  
 

 )Volumetric flask(القنینة الحجمیة 

 

 (Pipette) الماصة) (spatulaالملعقة الوزنیة 
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 )(brush)                                           فرشاة (washing bottleلقنینة غسي

  

                                                               funnel)قمع زجاجي (
)    (dropperقطارة 

  

) crucibleالجفنة الخزفیة (

 

 clamp)) + ماسك( stand                           حامل (glass rod)المحرك الزجاجي (

 

 

 

 


