
 الكيمياء الحيوية العامة 

 (١٠١كيح )

 السالمة فً المختبرات+ المقدمة 



(الجزء العملي)وصف المقرر   

التعرف على التجارب األساسٌة فً الكٌمٌاء الحٌوٌة والتً لها عالقة بالبروتٌن والكربوهٌدرات 

 . والدهون لغرض التعرف على طبٌعة تلك الجزٌئات الحٌوٌة



Tasks Marks  

Conducting the experiment  2 marks  

Report  5 marks  

Quiz  5 marks  

Final  
Practical 9 

Theoretical 4  

Total marks 25 marks 

 توزيع الدرجات



 معايير كتابة التقرير العلمي

 صفحة الغالف 
شعار الجامعة 
رمز المقرر 
عنوان التجربة 
أسماء الطالبات 
معلمة المادة 

مقدمة 
 (.مقدمة عامة متعلقة بموضوع المعمل)  

مبدأ التجربة 
األهداف 

 .(فقطاألهداف المتعلقة بالجزء العملً )
النتائج 

 (.الجداول أو الرسوم البٌانٌة أو الحسابات )ٌجب آن ٌتضمن هذا القسم ما حصلت علٌه 

المناقشة 

، ومن ثم فسري سبب حصولك على هذه دون ذكر كمٌات أو إضافاتفً البداٌة نحدث عن نتائج التجربة )

 .(النتائج
األسئلة   

 .(قبل اإلجابة كتابة السؤالعند حل األسئلة تأكدي من )



 السالمة في المختبرات

إن العمل فً المختبرات ٌتطلب وعً كامل بأهمٌة وخطورة المواد واألجهزة المستخدمة، حٌث أن •

كثٌر من المواد ٌتصف بالسمٌة أو مهٌج لألغشٌة ومن المواد ما هو حارق أو ٌشتعل وغٌر ذلك من 

أشكال الخطورة، لذا ٌجب قبل البدء فً العمل المخبري أن نعً أهمٌة وخطورة المواد المستخدمة، 

 .بها فً كل مختبر الموصىوأخذ الحٌطة والحذر وإتباع تعلٌمات السالمة 

 

:قواعد و مواصفات السالمة فً المختبرات   

 .انظري الملزمة •

 



 يمكن تقسيم المخاطر في المختبرات إلى

 المخاطر الحٌوٌة
المخاطر 

 الكهربٌة

مخاطر 

 الزجاجٌات

مخاطر المواد 

 الكٌمٌائٌة





 إرشادات السالمة في مختبرات قسم الكيمياء الحيوية

 .لحماٌة مالبسك وجسمك من الكٌماوٌات المنسكبة المعطفلبس •

 .المناسبة عند التعامل مع المواد الكٌمٌائٌة أو العٌنات القفازاتلبس  •

 .لبس الحذاء الواقً ٌحمٌك من األخطار المحتملة •

 .خزانة شفط الغازاتإجراء التجارب التً ٌتصاعد منها غازات فً •

 .من الحوادث ٌقٌكتأدٌة التجربة بحرص وهدوء  •

 .تجنب األحادٌث الجانبٌة مع زمالئك أثناء القٌام بالتجربة •

 .بلغً فنٌة المختبر عن الحوادث مهما كانت صغٌرة •

 .اسألً األستاذة عما ال تعرفٌن•

 .عدم شم أو استنشاق أو تذوق أو لمس المواد الكٌمٌائٌة•

 .عدم األكل أو الشرب داخل المختبرات •



 بعض األدوات المستخدمة في المختبرات

ماصة مضخة  

Pipette Pump Cuvette 



 بعض األجهزة األساسية المستخدمة في معامل الكيمياء الحيوية

 مٌزان

( Electronic balance ) 

 جهاز قٌاس الرقم الهٌدروجٌنً

(pH meter) 

 جهاز المضواء الطٌفً

(spectrophotometer) 


