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 تعريف بمختبر األحياء الدقيقة : :  1.1

        

المختبر الرئيسي في جميع المؤسسات الطبية  يعتبر مختبر األحياء الدقيقة               

يتطلب العمل في هذه المختبرات دراية ،   وعالجيةأوالصحية سواء كانت تعليمية أو بحثية 

فيه واسلوب التعامل معها بما يضمن كافية بمحتوياتها ومعداتها ونوعية المواد المتداولة 

 سالمة العاملين والمجتمع نظرا لوجود خطر كامن في جميع الميكروبات.

لذا تم وضع بعض التوجيهات الهامة التي يجب مراعاتها والتقيد بها لتحقيق سالمة الجميع  -

 بأذن هللا باقل قدر من الخسائر واعلى قدر من الجودة .

 

                       مة العامة :احتياطات السال:  2.  1

قبل الدخول للمختبر ويجب غلق  Laboratory coatارتداء المعطف النظيف  -1

 المعطف .

 الحضور الى المختبر في الموعد المحدد . -2

 التعامل مع أي عينة بالمختبر مهما كان نوعها على أنها عينة معدية . -3

 المختبر .عدم األكل والشرب أو جلب األغراض الشخصية داخل  -4

 االنتباه لشرح التجارب المختبرية وتنفيذها بدقة . -5

 بالمطهر المناسب قبل وبعد العمل . Benchتنظيف طاولة العمل  -6

يجب إبالغ المشرف على المختبر في حال تلوث او انسكاب أي مادة او كسر أي اداة  -7

 زجاجية .

 عدم حمل العينات او المزارع الميكروبية خارج المختبر . -8

 جميع البيانات التوضيحية على كل عينة .  كتابة -9

 الحرص على نظافة وسالمة االجهزة والمعدات . -11

 غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل مغادرة المعمل . -11

يجب التعامل مع جميع المواد الكيميائية بحذر والتعامل معها حسب توصيات  -12

 الصانعين .
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 الفم اثناء العمل داخل المختبر .عدم لمس العينين او استخدام  -13

كافة ادوات المختبر المستخدمة من أنابيب وماصات وشرائح وماصات توضع في  -14

 االواني الخاصة بها لحين تنظيفها .

مع  Safety cabinetتلقح مزارع األحياء الدقيقة الخطرة داخل الكابينة الواقية  -15

 ارتداء القفازات الواقية .

استخدام القفازات الواقية يجب عدم لمس كافة محتويات المختبر حتى في حالة  -16

 التتلوث .

العينات والمزارع الملقحة والقفازات الملوثة المراد التخلص منها توضع في االنية  -17

 المحددة لذلك حتى يتم تعقيمها والتخلص منها بالطرق الصحيحة المناسبة .

لتالفي خطر االحتراق والتلوث ويفضل ارتداء الشعر الطويل يجب أن يربط للخلف  -18

 مايقيه  .

 او االبرة الناقلة قبل وبعد االستعمال . Loopتحرق ابرة التلقيح  -19

يعتبر الصديق المصاحب لطالب علم االحياء الدقيقة فيجب  Microscopeالمجهر  -21

ترك  در وعدمصيانته والتعامل معه بدقة, ويجب تنظيف العدسات وازالة اثار زيت السي

 الشريحة على المجهر وغلق المجهر بعد االنتهاء من الفحص .

 عدم رمي المواد التالفة واالوساخ في حوض الغسيل . -21

 الحرص على اطفاء اللهب بعد االنتهاء من العمل . -22

 :في حال وقوع مزارع ميكروبية حية, ابق هادئ واتبع االتي -23

 اخبر المشرف باسرع وقت . -      

 ضع منشفة ورقية  او قطعة قطن فوق المادة المسكوبة . -      

 اسكب مادة مطهرة بكمية وافرة فوقها . -      

 دقيقة وضعها في الوعاء المخصص . 15ارفع المنشفة او القطن بعد  -      

 

  Instruments and Toolsاالجهزة واالدوات المستخدمة :   1.1

  االجهزة:اوال : 
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 .Incubators الحاضنات   - 1

 اجهزة التعقيم. - 2

 الثالجات. - 3

 .Shakerجهاز رج واهتزاز - 4

 . Balances موازين مختلفة - 5

 . Water Baths حمامات ماء - 6

 . PH Meter جهاز لقياس الرقم الهيدروجيني - 7

 . Spectrophotometer جهاز قياس شدة الضوء - 8

 . Compounds microscopes مجاهر ضوئية مركبة - 9

 . Centrifuge جهاز طرد مركزي - 11

  Microscopeالميكروسكوب  - 11

 .Water distillationجهاز تقطير الماء  - 12

 . Isolation cabinetغرفة لعزل الكائنات الحية الدقيقة  - 13

 .Thermometersاجهزة قياس درجات الحرارة  - 14

 .Desiccatorمجفف  – 15

 

  الدوات ثانيا : ا

 الزجاجيةوالكؤوس   Conical Flasks مثل الدوارق   Glass Wares اواني زجاجية  - 1

Beakers والدوارق الزجاجية الحجمية Volumetric Flasks  ومخابير مدرجة

Measuring Cylinders  وسحاحات Burettes  ونواقيس زجاجية Bel jars   وانابيب

 . Pipetts وماصات مختلفة االحجام   Test tubes اختبار

 Cover واغطية شرائح   Slides وشرائح زجاجية   Petri dishes اطباق بتري  - 2

Slips . 

 ذات احجام مختلفة. Cork borers قواطع فلينية - 3
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 Inoculation loopوابرة تلقيح ذات عقد Inoculation needlesابرة تلقيح  - 4

needles  ومالقطForceps  مختلفة االحجام ومقصاتScissors. 

  Washing bottlesحوامل انابيب اختبار معدنية وخشبية وزجاجات غسيل - 5

 .Quebec colony counterمربع لعد المستعمرات - 6

 . Label Papers واوراق الصقة Wax pens اقالم شمعية - 7

 مساحيق تنظيف وصابون وفوط للتنشيف. - 8

 . Bunsen flame مصباح بنزن  - 9

 

   Laboratory Reports:  كتابة تقارير مختبر البكتريولوجي  4. 1

 عنوان التجربة.-1

 الهدف من إجراء التجربة.-2

طريقة العمل وحين إجراء أي تعديل قد تطرأ حسب الظروف المتوفرة وعدا ذلك يشار -3

 اسم التجربة فقط. إلى

النتائج ويجب أن تذكر تلك التي يحصل عليها الطالب كما هي وان كانت غير مشجعه -4

 وينظم جدول بها إذا تطلب األمر.

المناقشة وفيها يحاول الطالب مناقشة نتائجه مع زمالئه لمعرفة قربها أو بعدها عن المتوقع -5

 ت العملية والنظرية التي اكتسبها.مع ذكر األسباب المؤدية لذلك من خالل المعلوما


