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…Qƒ¡÷G ≈ë°Vh
 ∂∏©a IOQ Ée :ø£æ```°TGh ∫õæjO »ªdÉ©dG πãªªdG ø««Øë```°üdG óMCG ∫CÉ```°S ÉeóæY
 ,™∏ q£e ô«Z âfCÉa ∞ë```°üdG CGô≤j ’ øªe âæc ¿EG :¬HÉLCG .?á```≤Ø∏ªdG QÉÑNC’G √É```éJG

.á∏∏°†e ∂JÉeƒ∏©ªa ÉgCGô≤j øªe âæc GPEGh
.?πª©dG Ée kGPEG :∫GDƒ°ùH »Øë°üdG OQ Éæg

 IóFGõdG äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y èJÉædG ióªdG ó«©H ô«KCÉàdG Ée ,RÉàªe ∫GDƒ°S Gòg :¬HÉLCÉa
 ,á≤«≤ëdG π≤æJ ¿CG ¢ù«dh ¥É qÑ°ùdG ¿ƒµJ ¿C’ áLÉëdG »g QÉKB’G øe IóMGh ?ΩRÓdG øY
 Gƒdƒ≤J ¿CG »g á«dhDƒ°ùªdG ?ø««Øë°üc É©«ªL É¡fƒ∏ªëàJ »àdG á«dhDƒ```°ùªdG »g Ée Gòd

.á≤«≤ëdG Gƒdƒ≤J ¿CG ºµæe Üƒ∏£ªdG ,ø«bÉ qÑ°ùdG GƒfƒµJ ¿CG §≤a ¢ù«dh ,á≤«≤ëdG
 A»```°T …CG º¡j ’ ,¥É qÑ```°ùdG ¿ƒµJ ¿CÉH iƒ```°S ºà¡j ’ ™ªàée »a ¢```û«©f ÉæëÑ```°UCG
 ,ôeóà°S øe hCG ,ô```°†à°S øªH ºà¡f ó©f ºd ,ô```°ûfG ..ô```°ûfG ,ô```°ûædÉH ºb §≤a ,ôNBG
 Ωƒ≤J A»°T …CG ,™«ÑdÉH ºbh ô°ûædÉH ºb ,ô```°ûfG ..ô```°ûfG §≤a ,á≤«≤ëdÉH ºà¡f ó©f ºd

.¬«a Gô«ÑN íÑ°üà°S ¬à°SQÉªªH
 ,á≤«≤ëdG π≤f ≈∏Y õ«côàdG ÖfÉL øe ,áeƒ∏©ªdG π≤f IôµØd Iô¶ædG äô«¨J ó```≤d
 øY IóFGR äÉ```eƒ∏©e Éæjód íÑ```°UCG Gòd ;É```¡∏≤f »a áYô```°ùdGh á«≤Ñ```°SC’G ÖfÉL ≈```dEG
 .äÉÑKEGh ¢ü«ëªJ ÓH É¡dhóJ ºàj QÉÑNCGh ,¬eó©c ÉgOƒLh áØ«ãc äÉeƒ∏©e ,áLÉëdG
 ºàj ºd QÉÑNCG π```bÉæJ »a Iô«Ñc áYô```°S óLCG (ÜCG ¢ùJGƒdG) ≥«Ñ£J íàaCG É```eóæY
 ¿ƒµ«d áfƒæée áÑZQ ¢üî°ûdG iód ¿ƒµj ¿CG iƒ```°S ôeC’G Gòg Ωõ∏j ’ ..É¡æe ø≤«àdG
 ,OƒLƒe ¬fCG ô©```°ûj ¬∏©éj …òdG ¢ùLÉ¡dG ∂```dP ∂∏àªj ¿CG ,ô```ÑîdG π≤f »a ¥É qÑ```°ùdG
 ºdÉ©dG »a çóëj Ée πc ≈∏Y ´ÓW’G ƒgh ,√ô«Z øY √õ«ªj A»°T ,¬dƒ≤j A»°T ¬jódh
 πÑb ,áYô°ùH äÉeƒ∏©ªdG π≤fh ™jRƒàH Ωƒ≤j ºK ,¢UÉN πµ```°ûH ™ªàéªdGh ,ΩÉY πµ```°ûH

.∂dP »a óMCG ¬≤Ñ°ùj ¿CG
 IójóédG QÉÑNC’G ≈∏Y Pƒëà```°ùªdGh ¥É qÑ```°ùdG âëÑ```°UCG ¿CG ó©H GPÉe ..?GPÉe ºK
 âYQÉ```°S …òdG ôÑîdG ∂dP ¿CGh ,√ô«¨J hCG ¬Ø«```°†J A»```°T ’ ¿CG ócCÉJ  ?(áLRÉ£dG)h
 ádhÉëeh É©jô°S π≤ædG ƒgh ,∂∏ªY ¢ùØæH Gƒeƒ≤«d øjôNB’ π```°üj ,ø≤«J ¿hO √ô```°ûæd

.¿ƒbÉ qÑ°S É°†jCG º¡fCG ó«cCÉJh äÉÑKEG
 IôàØd »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe íàa øY ∞bƒàJ ÉeóæY ∂fCG ,ôeC’G »a Öjô¨dG
 A»```°T ∂JƒØj ød ..A»```°T ∂JƒØj ø∏a ,ÇQÉW …C’ hCG ôØ```°S hCG á«æ≤J á∏µ```°ûe ÖÑ```°ùH
 ∞bƒàf ¿CG iƒ°S Éæ«∏Y Ée §≤a ,´É≤jE’G ¢ùØæH ,ºZÉæàdG ¢ùØæH ô«```°ùJ IÉ«ëdG ,É≤∏£e
 Éæ°ùd »àdG ∂∏Jh ,Éæª¡J ’ »àdG ∂∏J ,QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ªdG øe á«YƒædG ∂∏J πbÉæJ øY

 .É¡àë°U øe øjócCÉàe

ΩÉ©dG ±Gô°TE’G
»KQÉ◊G ¢ù«ªN øH ≈«ëj.O

ègÉæŸG ôjƒ£àd áeÉ©dG ájôjóª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG
OGóYE’G

ájQƒ¡÷G ∞«°S âæH ≈ë°Vh
…ƒHÎdG ΩÓYE’G á«FÉ°üNCG

…ƒ¨∏dG ≥«bóàdG
ó©°S OhGO øH óªMCG øH ˆGóÑY

êGôNE’Gh º«ª°üàdG
»°SQÉØdG ⁄É°S øH óªfi

ôjƒ°üàdG
ÊGóæ∏÷G óªfi øH ¿ÉØ∏N

 ôjƒ£J ΩÉY ôjóe »KQÉ◊G ¢``ù«ªN øH ≈«ëj QƒàcódG ¢``SCGôJ
 ´hô°ûe ∫ƒM ÊÉãdG ´ÉªàL’G Ω2019/¢SQÉe/5 ïjQÉàH ,ègÉæŸG
 áæ÷ AÉ°†YCG Qƒ``°†ëH ,⁄É©dGh ¿ÉªY áæ£∏°ùd »``ªbôdG ¢ù∏WC’G

.IQGRƒdG ΩÉY ¿GƒjóH »ÁÈdG áYÉ≤H ∂dPh ,´hô°ûŸG
 á°UÉÿG IÉcÉëŸG êPÉ‰h äÉaƒØ°üe ¢VGô©à°SG ´ÉªàL’G ∫ÓN ”
 Ëó≤Jh ,⁄É```©dGh ¿Éª oY áæ£∏```°ùd »ªbôdG »```°SQóŸG ¢```ù∏WC’G ´hô```°ûÃ
 á«æ≤J á```Ä«g øe á«fGò«```°ûdG ¿É```Ø∏N âæH ≈```æe πÑb øe »```Fôe ¢```VôY
 ¿CG øµÁ »àdG á«æ≤àdGh á«æØdG äÉeóÿÉH ¬dÓN øe âaôY ,äÉ```eƒ∏©ŸG
 â°Vô©à°SG ∂dòch ,»ªbôdG »```°SQóŸG ¢ù∏WC’G ´hô```°ûŸ áÄ«¡dG É¡eó≤J
 ¤EG áaÉ°VEG ,»°VGÎa’G ™bGƒdG IÉcÉëŸ ¢SÉ°S õcôe ™jQÉ°ûe øe êPÉ‰
 ,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH É≤Ñ```°ùe äóYCG á«ª«∏©J ™£b ¢VôY
 IQGRƒH áMÉ°ùª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG øe ÊÉ¡ÑædG çQÉM øH ∞°Sƒj çó–h

 ´hô```°ûŸ áÄ«¡dG É¡eó≤J ¿CG ø```µÁ »àdG äÉ```eóÿG øY ,´É```aódG
 ≈∏Y ócCG å«M ,⁄É©dGh ¿ÉªY áæ£∏°ùd »ªbôdG »°SQóŸG ¢ù∏WC’G
 Qƒ°Uh §FGôN øe áæ£∏°ùdÉH ≥∏©àj Ée πc Ëó≤àd áÄ«¡dG ájõgÉL
 ,á«YÉæ```°üdG QÉªbC’G Qƒ```°U ¤EG áaÉ```°VEG ,áãjóMh á```Áób ájƒL
 çó– ,¢ùjQÉ```°†àdGh ¥ô```£dGh ,á```«aGô¨÷G AÉª```°SC’G º```FGƒbh
 OGó©à```°SG  øY ,á«∏NGódG IQGRh ø```e …OQƒ```dG óªfi ø```H ô```eÉY
 Oƒ¡÷G ¤EG QÉ```°TCG Éªc ,ájQGOE’G Ohó◊G äÉfÉ«H Òaƒàd IQGRƒ```dG
 ,äÉ¶aÉëª∏d …QGOE’G º«°ù≤àdG OÉªàY’ IQGRƒdG πÑb øe áã«ã◊G

.»ªbôdG »°SQóŸG ¢ù∏WC’G ´hô°ûŸ ÉgÒaƒJh
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3 النشرة التوجيهية لمختبرات العلوم
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

يق��وم ق�صم مختب��رات العلوم بدائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقية بتزوي��د المخت�صين في مختبرات العلوم 

بالمحافظ��ات التعليمية بكل ما يلزمهم من اإر�ص��ادات وتوجيهات توفر له��م المعلومات والبيانات الالزمة 

عن كيفية توزيع الأ�ص��ناف المخبرية وحفظها بال�صكل ال�ص��حيح، واأهم اإجراءات الأمان الواجب توافرها 

ل�صمان �صالمة العاملين في المختبرات ومرتاديه، والذي ينعك�س على العملية التعليمية ب�صكل اإيجابي. 

وبما اأن المختبر مكان لتنفيذ الجانب العملي والمهارى لمواد العلوم فاإننا نوؤكد على اأهمية تنفيذ الدرو�س 

العملي��ة من قبل الط��الب؛ وذلك لتمكينهم م��ن اكت�صاب المه��ارات العملية الأ�صا�صي��ة. وفيما يلي بع�س 

التعليمات الواجب اإتباعها من قبل العاملين في مجال المختبرات المدر�صية.

المقدمة



املديرية العامة لتطوير املناهج
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ي�صن��د اإلى م�ص��رف المجال الثاني متابعة توفي��ر الأ�صناف المخبرية لمدار�س الحلق��ة الأولى لل�صفوف )4-1(  ❏

وذلك بالتعاون والتن�صيق مع م�صرفي مختبرات العلوم في المحافظة التعليمية.

تكل��ف اإدارة المدر�ص��ة كل من معلمة اأول��ى مجال ثاني اأو/معلمة مج��ال ثاني با�صتالم الأ�صن��اف المخبرية من  ❏

مخازن المختبرات بالمديرية في المحافظة التعليمية.

تكلف اإدارة المدر�صة كل من معلمة اأولى مجال ثاني اأو/معلمة مجال ثاني بت�صنيف وترتيب الأ�صناف المخبرية  ❏

وتقييده��ا ب�صجالت خا�صة يتم ا�صتالمها من قبل المعنيين بالمختبرات بالمحافظة التعليمية كما يمكن ال�صتعانة 

باإحدى فنيات المختبرات من المدار�س القريبة المجاورة.

تقوم معلمة اأولى مجال ثاني اأو/معلمة مجال ثاني بالمدر�صة باإعداد ك�صف بالأ�صناف المخبرية المتوفرة والتالفة  ❏

والم�صتهلك��ة والمفقودة ث��م اإر�صالها لم�صرف المجال الثاني والذي يقوم ب��دوره بتجميعها وت�صليمها لم�صرف 

مختبرات العلوم بالمحافظة التعليمية. 

1. يت��م ا�صتخ��راج تقرير الحتياج الفعلي )العجز( م��ن الأ�صناف المخبرية في المدار���س بداية كل عام درا�صي من 

النافذة الرقمية لمختبرات العلوم بالبوابة التعليمية.

2.  يتم ا�صتخراج تقرير الأ�صناف المخبرية الزائدة عن الحتياج )الفائ�س( في المدار�س، وتقرير الأ�صناف المخبرية 

غير الم�صتخدمة والتي ل تخدم المناهج في تلك المدار�س بالنافذة الرقمية لمختبرات العلوم بالبوابة التعليمية.

3. تت��م عملي��ة اإرج��اع   الأ�صناف المخبري��ة الزائدة والتي ل ت�صتخدم ف��ي بع�س المدار�س ب�صب��ب اإ�صافة �صفوف 

آلية تنظيم وتوزيع األصناف المخبرية بمدارس التعليم األساسي )الحلقة األولى(:

توجيهات لعملية ارجاع وإعادة توزيع )صرف( بعض األصناف المخبرية بين المدارس:
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5 النشرة التوجيهية لمختبرات العلوم
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آلية تنظيم وتوزيع األصناف المخبرية بمدارس التعليم األساسي )الحلقة األولى(:

إرشادات للعمل في مختبر الفيزياء:

توجيهات لعملية ارجاع وإعادة توزيع )صرف( بعض األصناف المخبرية بين المدارس:

اأو اإلغائه��ا للمديري��ة في المحافظ��ة التعليمية ثم اإعادة �صرفه��ا للمدار�س التي بحاجه اإليها بوا�صط��ة النافذة الرقمية 

لمختبرات العلوم بالبوابة التعليمية.

يحت��وي المختبر المدر�صي على العديد م��ن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تعم��ل بفولتية عالية والتي قد ت�صل 

اإل��ى 15 األ��ف فولت مثل جهاز روموكورف ومولد فان دي جراف وغيرها م��ن الأجهزة التي ي�صبب �صوء ا�صتخدامها 

اأو التعام��ل معه��ا ب�صكل خاطئ اأ�صراًرا كبيرة على م�صتخدميها، وعليه يجب التاأكد من اأن �صدة التيار منخف�صة في هذه 

الأجهزة ل�صمان �صالمة الم�صتخدمين، وفيما يلي بع�س الإر�صادات الواجب اإتباعها ل�صمان �صالمة المتعاملين معها: -

1.التاأك��د من توفر متطلبات الأمن وال�صالمة في المختبر ومدى �صالحيتها ومن اأهمها :)�صندوق الإ�صعافات الأولية، 

معطف العمل المخبري، طفايات الحريق، بطانية الحريق(.

2.�ص��رورة اإج��راء التجارب العملي��ة م�صبقا، والتاأكد من الطريق��ة ال�صحيحة لتركيب الجهاز ل�صم��ان الح�صول على 

النتائج الدقيقة من التجربة العلمية.

3. يجب على فني المختبر والمعلم والطلبة ارتداء المعاطف المخبرية في المختبر اأثناء تنفيذ التجارب العملية.

4. تعاون معلمي العلوم مع فني المختبر في تنظيم التجهيزات المعدة للتجارب العملية.

5. الطالع على الكتيبات المرفقة لالأجهزة للتعرف على كيفية ت�صغيلها والعناية بها وطرق تخزينها.

6.و�ص��ع غط��اء حول �صا�صة العر�س الخا�صة بال�صبورة التفاعلية في نهاي��ة كل ف�صل درا�صي حتى ل تتعر�س للغبار كما 

يجب اإزالة البطارية من جهاز التحكم.

7.التاأكد من جفاف اليدين من الماء قبل ا�صتخدام الأجهزة الكهربائية.

8.�صرورة وجود فني المختبر اأثناء تنفيذ التجارب العملية في المختبر لالإ�صراف على النظام اأثناء الح�صة.
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9.  التاأكد عند ت�صغيل الأجهزة الكهربائية من اأن فرق جهد التيار الم�صتخدم و�صدته يتنا�صب مع ت�صغيل الجهاز حتى ل 

يتلف، وا�صتخدام وحدة تيار منا�صبة لكل جهاز مثل: جهاز طوم�صون واأنبوبة حيود الإلكترونات.

10. ع��دم ت�صغيل م�ص��در التيار الكهربائي اإل بعد التاأكد من اأن جميع التو�صيالت في الدائرة الكهربائية �صليمة، وبعد 

النتهاء من التجربة يتم اأول ف�صل م�صدر التيار الكهربائي وذلك قبل فك التو�صيالت في الدائرة الكهربائية.

11. التاأكد من �صالحية جميع الأجهزة والأدوات و�صبطها قبل القيام بتنفيذ ال�صتك�صافات والتجارب العملية.

12. ا�صتخ��دام المحولت الكهربائي��ة الخا�صة والمنا�صبة عند ت�صغيل م�صباح طيف بخ��ار ال�صوديوم وم�صباح طيف 

بخار الزئبق قبل تو�صيلها بالم�صدر الرئي�صي للتيار الكهربائي حفاظا عليها من التلف.

13. عدم لم�س اأقطاب اأنبوبة الحيود وجهاز طوم�صون بعد تو�صيلها بالجهد العالي كي ل تحدث �صعقة كهربائية.

14.ع��دم لم�س اأقطاب جه��از رومكورف اأثناء ت�صغيله وكذلك بعد غلقه لحين انطف��اء م�صباحه ال�صغير وغلق م�صدر 

التيار الكهربائي المغذي لجهاز رومكورف.

15. ع��دم و�ص��ع الأ�صالك الخا�ص��ة بالتو�صيالت الكهربائية متدلي��ة من على الطاولت اأو بينه��ا في الممرات وذلك 

حفاظا على �صالمة المارة والأجهزة.

16. تخزين الأ�صناف المخبرية وترتيبها وفق الت�صنيف المخبري المو�صح على الدواليب.

17. عدم تخزين الموازين الإلكترونية فوق بع�صها، حتى ل تتاأثر دقة الموازين.

18. الحف��اظ عل��ى نظافة الأجه��زة والأدوات، وتغطية الأجهزة التي به��ا عد�صات بالأكيا�س ال�صفاف��ة، تفاديا لتاأثرها 

بالأتربة.

19. غلق طاولة الفيزياء في مختبر الفيزياء المطور عند عدم تنفيذ التجارب العملية.

20. تخزي��ن اأ�ص��الك التو�صيل ب�صورة �صحيح��ة، وعمل طبقة من الفازلي��ن على اأطراف الأ�صالك »ف��م التم�صاح « و 

»الإ�صبعي « في فترة الإجازة ال�صيفية تفاديا لتاأثرها بالرطوبة وال�صداأ.
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21.ترتيب وحفظ المج�صات الخا�صة باأجهزة التقانة ب�صكل منظم مع ملحقاتها الخا�صة ل�صمان عدم �صياعها.

حر�ص��ا عل��ى توفير بيئة �صحية واآمنة لكل المتعاملين مع المواد الكيميائية ف��ي المختبرات فاإنه على العاملين فيها اإتباع 

الإر�صادات والتعليمات الآتية:

1.التاأك��د من توفر متطلبات الأمن وال�صالمة في المختبر وم��دى �صالحيتها ومن اأهمها )�صندوق الإ�صعافات الأولية، 

وح��دة غ�صيل العين، �صائل تعقيم اليدي��ن، معطف العمل المخبري، النظارات الواقية، الكمامات، القفازات، وعاء 

الرمل، طفايات الحريق، بطانية الحريق، مراوح ال�صفط، خزانة طرد الغازات، جهاز انذار الحريق(.

2.  يجب على فني المختبر والمعلم والطلبة ارتداء المعاطف المخبرية والقفازات والكمامات والنظارات الواقية قبل 

البدء باإجراء التجارب العملية في المختبر.

3. من��ع دخول غير المخت�صين اإلى داخل غرفة التح�صير ومخزن الم��واد الكيميائية وفر�س رقابة على اأماكن تخزينها 

اأمر في غاية الأهمية.

4.�ص��رورة اإج��راء التجارب العملية م�صبقا، والتاأك��د من الطريقة ال�صحيحة لتركيب الأجه��زة ل�صمان الح�صول على 

النتائج الدقيقة من التجربة العلمية.

5. تعاون معلمي العلوم مع فني المختبر في تنظيم التجهيزات المعدة للتجارب العملية.

6.�صرورة وجود فني المختبر اأثناء اإجراء الدرو�س العملية في المختبر لالإ�صراف على النظام اأثناء الح�صة.

7.كتابة الإر�صادات الخا�صة للطلبة وو�صعها في مكان وا�صح في المختبر والمو�صح بها) طرق ا�صتخدام الكيماويات، 

وتالفي اأخطارها(.

 8.ترتيب وحفظ المج�صات الخا�صة بالتقانة ب�صكل منظم مع ملحقاتها الخا�صة ل�صمان عدم �صياعها.

إرشادات للعمل في مختبر الكيمياء:
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9. ا�ص��تخدام وتفعي��ل اأجهزة التبريد في حف��ظ وتخزين المواد الكيميائي��ة المتطايرة، والتي تتطل��ب درجات حرارة 

منخف�صة مع �صرورة الطالع على التعليمات المذكورة في الكتيبات المرفقة مع الجهاز واإ�صدارات الوزارة.

 10. تخزين وحفظ المواد الكيميائية ب�ص��كل �ص��ليم بح�صب ما ورد في دليل المواد الكيميائية، والتي ينبغي اأن تخزن 

بعيدا عن م�صادر الحرارة والمواد غير المتوافقة مع مراعاة الت�صل�صل الوارد في العهدة اأثناء و�صعها في الدواليب.

11. عدم ا�ص��تخدام عبوات المحاليل الكيميائية مبا�ص��رة اأثناء تنفيذ التجربة، بل يجب اأخذ ما تحتاج اإليه التجربة منها 

وو�صعه في كا�س، مع عدم اإرجاع المادة المتبقية اإلى العبوة الأ�صلية ل�صمان عدم تاأثرها. 

12.�ص��رورة و�ص��ع )من�ص��ة حافظة وما�ص��ة للمواد الكيميائية( اأ�ص��فل عبوات المواد الكيميائية في خزانات الحفظ 

وا�صتخدامها عند ان�صكاب ال�صوائل لحتوائها وتجفيفها.

13. التاأك��د من نظافة الأدوات وخا�ص��ة الما�ص��ات قبل اإدخالها ف��ي العبوة المحتوية على الكيماوي��ات منًعا لتلويثها 

واإف�صادها ويف�صل غ�صلها بالماء المقطر قبل ال�صتخدام.

14. عدم الإ�ص��راف في ا�ص��تخدام المواد الكيميائية وا�ص��تعمالها ح�ص��ب   الكمي��ات الواردة ف��ي تعليمات التجربة 

المو�صحة في الكرا�س العملي اأو في الن�صاط ال�صتك�صافي.

15. المراجعة الدورية لمحتويات العبوات الكيميائية والتاأكد من �صالمتها وكميتها مع مراجعة الأ�صماء المدونة على 

العبوة وتغيير بطاقات الأ�صماء لتكون وا�صحة مع كتابة تاريخ فتح العبوة على المل�صق المثبت بها.

16. الحر�س ال�صديد على اإتباع التعليمات و�صبل الوقاية من خطورة المواد الكيميائية عند التعامل معها اأو ا�صتخدامها

 17.التاأكد ب�صكل دوري من عمل خزانة طرد الغازات بكفاءة.

18.ا�صتخدام خزانة طرد الغازات عند تخفيف الأحما�س والقواعد المركزة، وتح�صير الغازات ال�صارة، وال�صامة، اأو 

اإجراء التجارب ذات الأبخرة النفاذة مع �ص��رورة ت�ص��غيل مراوح ال�صفط وغلق باب الخزانة، كما يمكن ا�صتخدام 

خزانة طرد الغازات عند بداية كل ح�صة عملية بغر�س تنقية وتجديد الهواء في قاعة المختبر.
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 19.    عدم ا�ص��تخدام مواقد اللهب مبا�ص��رة في ت�ص��خين المواد القابلة لالإ�ص��تعال اأو المتطايرة، بل يجب ا�ص��تخدام 

ال�ص��خان الكهربائي المنا�ص��ب لدرجة الغليان اأو�صخان الماء الكهربائي، وف�ص��ل التيار الكهربائي عند النتهاء من 

ا�صتخدامه مبا�صرة.

20.ع��دم اإجراء التج��ارب العملية بالقرب من ال�ص��بورة التفاعلية وخا�ص��ة التي ينتج عنها غ��ازات متطايرة قد تتلف 

عد�صات العر�س العلوي في ال�صبورة.

21.و�صع غطاء حول �صا�صة العر�س الخا�صة بال�صبورة التفاعلية في نهاية كل ف�صل درا�صي حتى ل تتعر�س للغبار كما 

يجب اإزالة البطارية من جهاز التحكم.

22. ا�صتخدام الما�صة الأوتوماتيكية )10 مل-25 مل( لالأحما�س المركزة اأو المخففة من قبل فني المختبر، ويمكن 

للط��الب ا�ص��تخدامها في بع���س التجارب وذلك بو�ص��عها بجانب زجاجة الحم���س على طاولة المعل��م )الطاولة 

الرئي�صية( اأو في خزانة طرد الغازات مع �صرورة كتابة بع�س اإر�صادات ال�صالمة لمراعاتها اأثناء التجربة العملية. 

23.المحافظ��ة على نظافة الموازين و�ص��يانتها والتاأك��د من دقتها وذلك بمعايرتها دوريا بوزن ثابت وو�ص��عها داخل 

�صناديقها في مكان ثابت وعدم تكرار نقلها من مكان لآخر.

24. يجب ا�صتخدام ورقة الوزن لوزن المواد الكيميائية مع تجنب وزن المواد الكيميائية مبا�صرة فوق كفة الميزان.

25.عدم ا�صتخدام مواد كيميائية خطرة في الم�صاريع الطالبية.

26. دائما �ص��ع قطب مج�س الحمو�ص��ة بعد ال�ص��تخدام وغ�ص��له بالماء المقطر في زجاجة التخزين الخا�ص��ة به، مع 

�ص��رورة النتب��اه اإلى وجود ال�ص��ائل الخا�س به وع��ادة ما يك�����ون المحل���ول الموجود ف��ي زجاجة التخزين هو 

)4M KCl(، وف��ي حالة نفاذ ال�ص��ائل ، من الممكن تح�ص��يره ع��ن طريق اذابة حوال��ي 29.82 جرام من ملح 

كلوريد البوتا�صيوم في دورق حجمي �صعته 100 مل.
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يتطل��ب العمل ف��ي مختبر الأحياء اإتباع بع���س التعليمات والإر�ص��ادات وذلك بهدف المحافظة على �ص��المة مرتاديه 

وتجهيزاته اأثناء العمل ومنها:

1-التاأكد من توفر متطلبات الأمن وال�ص��المة في المختبر ومدى �ص��الحيتها ومن اأهمها )�صندوق الإ�صعافات الأولية، 

وحدة غ�صيل العين، معطف العمل المخبري، النظارات الواقية، الكمامات، القفازات، طفايات الحريق(.

2-يج��ب على فني المختبر والمعلم والطلب��ة ارتداء المعاطف المخبرية والقفازات والكمام��ات الواقية في المختبر 

اأثناء اإجراء التجارب العملية.

3-�صرورة ا�صتخدام معدات ال�صالمة من قفازات بال�صتيكية وكمامات ومعطف المختبر، �صواء عند حفظ العينات اأو 

ت�صريحها اأو درا�صتها اأو التعامل مع مزارع البكتيريا.

4-�ص��رورة اإجراء التجارب العملية م�ص��بقا، والتاأكد من الطريقة ال�ص��حيحة لتركيب الجهاز ل�ص��مان الح�صول على 

النتائج الدقيقة من التجربة العلمية.

5 -تعاون معلمي العلوم مع فني المختبر في تنظيم التجهيزات المعدة للتجارب العملية.

6-�صرورة وجود فني المختبر اأثناء تنفيذ التجارب العملية في المختبر لالإ�صراف على النظام اأثناء الح�صة.

7- غ�صل العينات المحفوظة جيدا بالماء الجاري وقبل ا�صتخدامها وعدم لم�صها مبا�صرة باليد بل ي�صتخدم الملقط اأو 

قفاز مطاط عند اإخراجها من زجاجة الحفظ.

8-عدم حفظ المزارع البكتيرية طويال في المختبر، والعمل على اإتالفها اأو التخل�س منها بعد النتهاء منها مبا�صرة.

9-يجب توخي الحذر عند ا�ص��تخدام الأدوات ذات النهايات المدببة اأو الحادة، كاأدوات الت�ص��ريح )اإبرة الت�ص��ريح 

والم�صرط( ثم تنظيفها وتجفيفها مبا�صرة بعد النتهاء منها.

10-عدم و�صع عد�صات المجهر في الكحول مبا�صرة، اإنما تم�صح بالورق المخ�ص�س لتنظيف العد�صات.

إرشادات للعمل في مختبر األحياء:
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11-ل تترك عد�ص��ات الميكرو�ص��كوب مرفوعة اإلى اأعلى بعد ال�صتعمال، بل يجب تحريك الق�صبة اإلى اأ�صفل بحذر 

حتى ل تلت�صق بالمن�صدة.

12-تغطية المجهر بغطاء بال�صتيكي اأو حفظه داخل �صندوق ل�صمان عدم تلف العد�صات بالغبار وغيره.

13-عمل �صيانة دورية للمجهر.

14-حفظ العينات والمج�صمات في خزانات ذات واجهة زجاجية لعر�صها في المختبر.

15-حفظ ال�صرائح الجاهزة في �صناديق مرتبة، حيث ترقم ويدون عليها اأ�صماء ال�صرائح.

16- و�صع غطاء حول �صا�صة العر�س الخا�صة بال�صبورة التفاعلية في نهاية كل ف�صل درا�صي حتى ل تتعر�س للغبار كما 

يجب اإزالة البطارية من جهاز التحكم.

17-ترتيب وحفظ المج�صات ب�صكل منظم مع ملحقاتها الخا�صة ل�صمان عدم �صياعها.

1. يلتزم باأخالقيات مهنة التعليم �صلوكا وعمال، ويغر�س ذلك لدى م�صرفي وفنيي مختبرات العلوم.

2. يعمل على النتماء والولء الوطني والوظيفي، ويغر�س ذلك لدى الم�صرفين وفنيي مختبرات العلوم.

3. ينفذ القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة للعمل.

4. يعمل على بناء العالقات المنتجة وغر�س روح الفريق والعمل الجماعي، ون�صر ثقافة التعاون بين الزمالء.

5. يعمل على التجديد والبتكار والتميز في مجال تخ�ص�صه في �صوء لوائح واأنظمة عمله.

6. يتابع التزام الفئات التي ي�صرف عليها في المدار�س بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات ذات ال�صلة.

7.رفع اأداء العاملين بالمختبرات من خالل الم�ص��اركة بو�ص��ع خطة الإنماء المهني بالمحافظات التعليمية وفق حاجة 

الميدان.

توجيهات لمشرف أول مختبرات العلوم:
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8. ي�صارك في و�صع خطة العمل ال�صنوية في مجال عمله.

9. ينفذ زيارات ميدانية للمدار�س لمتابعة اأعمال المختبرات. 

10.ي�صارك في كتابة التقارير ال�صنوية لفنيي المختبرات مع مديري المدار�س.

11. ي�صارك في مراجعة جرد عهدة المختبرات وح�صر الزيادة والعجز بوا�صطة البوابة التعليمية.

12. ير�ص��د حاج��ة المحافظة التعليمية من الأجه��زة والأدوات والمواد الكيميائية من خالل الناف��ذة الرقمية بالبوابة 

التعليمية. 

13.ي�صارك في متابعة مدى �صالحية الأ�صناف المخبرية حديثة ال�صتالم والتاأكد من فاعليتها.

14.ي�صارك في متابعة طرق الت�صنيف ال�صليمة لالأجهزة والأدوات والمواد الكيميائية بالمختبرات.

15. يقوم بت�صكيل لجنة فنية للمختبرات المدر�صية �صنوياً وتفعيل فريقي التدريب وال�صيانة.                 

16. ي�صارك في ا�صتالم مخ�ص�صات المحافظة التعليمية من الأجهزة والأدوات والمواد الكيميائية.

17. يقترح بدائل ل�صد العجز بالمحافظة التعليمية من الأجهزة والأدوات والمواد الكيميائية، المختبرات، الفنيين. 

18. ي�صارك في متابعة الطرق ال�صليمة في حفظ المواد الخطرة بالمختبرات.

19. ي�صارك في اإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية وور�س العمل للعاملين بالمختبرات في المحافظة التعليمية.

20. ي�صارك في اقتراح وتقديم م�صاريع تطويرية للمختبرات.

21. ي�صارك في تنظيم ومتابعة خطة الزيارات الإ�صرافية التي يقوم بها م�صرفي المختبرات للفنيين. 

22. ي�صارك في اللقاءات التي تعقد لفنيي المختبرات لمناق�صة الجوانب التي تعنى بالمختبرات.

23. ي�صارك في اإعداد الإر�صادات والتعليمات   التي تنظم عمل المختبرات.

24.يطلع على خطة تنفيذ الدرو�س العملية المعدة بكل مدر�صة في البوابة التعليمية.

25. يعم��ل على متابعة م�ص��رفي وفني��ي المختبرات لم��دى تفعيل نظام الناف��ذة الرقمية لمختبرات العل��وم في البوابة 

التعليمية.
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26. يتابع القيد ب�صجالت العهدة بالمختبرات الكترونيا وتوجيه الفنيين للوائح والأنظمة المتبعة في البوابة التعليمية.

27.متابعة تقارير الدرو�س العملية والأ�صناف المخبرية في البوابة التعليمية.

28. ي�صرف على �صير الختبارات العملية ومدى تنفيذها بالمدار�س وقيدها في البوابة التعليمية. 

29. ي�صاهم في اإعداد الدرا�صات والبحوث التي تطلبها طبيعة العمل.

30.يتابع طلبات الت�صوية لالأ�صناف المخبرية من قبل فنيي وفنيات مختبرات العلوم بالمدار�س.

1. يلتزم باأخالقيات مهنة التعليم �صلوكا وعمال، ويغر�س ذلك لدى فنيي مختبرات العلوم.

2. يعمل على النتماء والولء الوطني والوظيفي، ويغر�س ذلك لدى فنيي مختبرات العلوم.

3. ينفذ القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة للعمل.

4. اإع��داد قائمة بالإر�ص��ادات والتعليمات الالزمة التي تنظم عمل المختب��رات وتوزيعها على الفنيين في بداية كل عام 

درا�صي. 

5. يُطلع فنيي المختبرات بو�صائل الأمن وال�صالمة بالمختبرات.

6.الإ�صراف على توزيع الأدلة والكتيبات والن�صرات الخا�صة بالمختبرات المدر�صية لمدار�س المحافظة التعليمية.

7.الإ�ص��راف على تنفيذ الفنيين لح�صة ال�صالمة في المختبرات المدر�صية في المدار�س في بداية العام الدرا�صي لجميع 

ال�صفوف الدرا�صية وتوزيع دليل ال�صالمة عليها.

8. تنفيذ زيارات ميدانية للمدار�س بواقع ل يقل عن زيارتين لكل مدر�صة في كل ف�صل درا�صي لمتابعة اأحوال المختبرات 

عن قرب والتعرف على واقع �صير العمل بالمختبرات وعلى مدى حاجتها من اأدوات ومواد وتجهيزات.

9. رفع اأداء العاملين بالمختبرات من خالل الم�ص��اركة بو�ص��ع خطة الإنماء المهني واإع��داد وتنفيذ البرامج التدريبية 

توجيهات لمشرف مختبرات العلوم:
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وور�س العمل بالمحافظات التعليمية وفق حاجة الميدان.

10. التوا�ص��ل المبا�ص��ر مع م�ص��رفي م��واد العلوم في متابعة �ص��ير تنفي��ذ التج��ارب العملية وال�صتك�ص��افات العلمية 

والختبارات العملية.

11. عقد لقاءات دورية لفنيي المختبرات لمناق�صة الجوانب التي تعنى بالمختبرات وتطويرها.

12. تطوير المعارف وتعزيز الخبرات العملية بالطالع الذاتي وال�صتفادة من خبرات الزمالء ومتابعة كل ما هو جديد 

في مجال العمل.

13.ي�صارك في كتابة التقارير ال�صنوية لفنيي المختبرات مع مديري المدار�س.

14. متابع��ة كل م��ا ه��و جديد وحديث في تنفي��ذ التجارب العملية من خ��الل الطالع على منت��دى مختبرات العلوم 

و�صبكة الإنترنت والم�صادر العلمية.

15. الم�ص��اركة في لجنة فح�س وا�ص��تالم المختبرات حديثة الإن�ص��اء واإعداد تقرير تف�ص��يلي لحاجة المختبرات من 

ال�صيانة والتاأثيث.

16. متابعة مدى تفعيل فنيي المختبرات لنظام النافذة الرقمية لمختبرات العلوم في البوابة التعليمية.

17. متابعة تفعيل م�صروع توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في مختبرات العلوم، وت�صجيع الفنيين على تفعيلها 

18. الإ�صراف على تنفيذ البرامج التدريبية التي تعنى بال�صيانة.

19. تزويد مدار�س الحلقة الأولى بالأ�صناف المخبرية وفق الك�صوف المعدة من قبل م�صرف المجال الثاني في البوابة 

التعليمية.

20. ر�ص��د الحتياج��ات الفعلية لجمي��ع مدار�س المحافظة م��ن الأجه��زة والأدوات والمواد الكيميائي��ة في البوابة 

التعليمية.

21. و�صع خطة توزيع منظمة بما يتنا�صب مع كمية الأ�صناف المخبرية الموردة واحتياجات المحافظات التعليمية من 
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خالل النافذة الرقمية لمختبرات العلوم في البوابة التعليمية.

22. ا�صتالم اأدوات واأجهزة ومواد من مخازن الوزارة وتوزيعها على جميع المدار�س في المحافظات التعليمية ح�صب 

احتياج كل مرحلة درا�صية من خالل النافذة الرقمية لمختبرات العلوم في البوابة التعليمية.

23. اإرجاع   الأ�صناف المخبرية الزائدة والتي ل ت�صتخدم في بع�س المدار�س ب�صبب اإ�صافة �صفوف اأو اإلغائها للمديرية 

في المحافظة التعليمية ثم اإعادة �صرفها للمدار�س التي بحاجه اإليها.

24.تنفيذ اإعادة توزيع )مناقلة( لالأ�صناف المخبرية وفقا للبيانات المتوفرة بالنافذة الرقمية لمختبرات العلوم.

25.متابعة طلبات الت�صوية وال�صتعارة لالأ�صناف المخبرية بالمدار�س.

26. التو�ص��يح لفنيي مختبرات العلوم الآلية المتبعة في حال وجود تلف في الأجهزة المخبرية وباإمكانية التوا�صل مع 

اأخ�صائي �صيانة الأجهزة المخبرية في المحافظة لمتابعة ت�صليح الأجهزة العاطلة عن العمل.

27. مالحظات حول توزيع بع�س الأجهزة والأدوات الموردة لهذا العام:

- يوزع المجهر الكهربائي المحو�صب لمدار�س التعليم ما بعد الأ�صا�صي )12-11(.

- يتم توزيع نموذجي الخلية النباتية والخلية الحيوانية ونماذج مراحل نمو الجنين في الإن�صان على مدار�س التعليم ما 

بعد الأ�صا�صي )12-11(.

- توزع الموازيين الإلكترونية للمدار�س بح�صب ا�صتخدامها في كل مرحلة درا�صية بعد التاأكد من عهدة المدر�صة.

- يوزع الحمام المائي الكهربائي على مدار�س التعليم ما بعد الأ�صا�صي )12-11(.

- ت��وزع الما�ص��ة الأوتوماتيكي��ة (10مل-25مل( على مدار���س الحلقة الثاني��ة ومدار�س التعليم ما بعد الأ�صا�ص��ي. 

)الأولوية لما بعد الأ�صا�صي(.

- توزع الأجهزة المكونة من عدة اأجزاء كوحدة مكتملة مع اإثبات جميع الأجزاء بم�ص��تند ال�ص��رف وذلك بعد التاأكد 

من �صالمة الأجهزة واأجزائها )مثل: فيوز الأمان للمبة الحيود وطوم�صون(.



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمختبرات العلوم16
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

- يراع��ى عن��د توزي��ع الأجهزة التي ل تكفي كمياتها ل�ص��د احتياجات جمي��ع المدار�س اأن توزع منه��ا واحدة بين كل 

مدر�ص��تين متقاربتين بحيث تتعاون المدر�ص��تين في ال�ص��تفادة بمثل ه��ذه الأجهزة مثل:)جه��از تنقية الماء، جهاز 

طوم�صون، جهاز الحيود، مولد فان دي جراف، وغيرها...(.

- تزود جميع المختبرات بو�ص��ائل ال�ص��المة وهي )�ص��ندوق لالإ�ص��عافات الأولية، بطانية الحريق، وطفايات للحريق 

باأنواع مختلفة، عبوات غ�صيل العيون، النظارات الواقية، القفازات، المعاطف(.

- عند ا�صتالم المواد الكيميائية المختلفة الجديدة، يرجى القيام بفتحها وفح�صها )التميع اأو التكتل اأو تغير اللون(، مع 

�صرورة و�صع المل�صق لتاريخ الفتح للعبوة واإرجاعها في حالة تلفها الى م�صرف المختبرات.

- �ص��رورة الإحاط��ة باآلية عمل الأجه��زة الجديدة التي يتم توريدها لمناهج العلوم من كامب��ردج، مع التاأكيد على اأداء 

التجارب م�صبقا تفاديا لأية اأخطاء اأو اأعطال اأثناء الدر�س العملي.

28.مالحظ��ات هامة حول اأجهزة التبريد الم��وردة المكونة من مجمدة وبراد على مدار���س الحلقة الثانية )10-5( 

والأخرى المكونة من براد فقط على مدار�س التعليم ما بعد الأ�صا�صي )12-11(:

      • متابعة فني المختبر في طريقة عمل الإعداد ل�صبط عمل جهاز التبريد.

      • التاأكد من عملية ال�صبط ال�صحيح للنوعين من الأجهزة.

        • التاأكد من مطابقة المواد الكيميائية المو�صوعة في جهاز التبريد مع قائمة المواد الكيميائية المر�صلة من الوزارة.

1.متابع��ة الحتياجات الفعلية للمدر�ص��ة من الأجهزة والأدوات والمواد لتحديد الأ�ص��ناف الت��ي ل تتوفر بها من بين 

الأ�ص��ناف الم�ص��تلمة والتوا�ص��ل مع م�ص��رفي المختبرات بالمحافظة التعليمية من اأجل العمل على توفيرها �صمن 

الإمكانيات المتاحة من خالل النافذة الرقمية لمختبرات العلوم بالبوابة التعليمية.

2.قيام فني المختبر بفح�س الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عند ال�صتالم والتاأكد من �صالحيتها للعمل وعدم وجود 

توجيهات لفني مختبر العلوم:
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اأية عيوب اأو نواق�س بها مع �صرورة التوا�صل مع م�صرف المختبرات حول ذلك ب�صورة م�صتمرة.

3.الإلمام التام بجميع تو�ص��يالت الغاز والمياه والكهرباء بالمختبر، واأن يكون على دراية بعمليات ال�صيانة الب�صيطة، 

والعمل على اإ�صالحها قبل اأن يت�صبب عدم اإ�صالحها اإلى تلف كبير في التو�صيالت وي�صبح اإ�صالحها باهظ التكلفة.

4.المعرفة التامة لكيفية القيام بجميع ال�صتك�صافات والتجارب العملية التي تجرى في المختبر، واأن يكون على دراية 

تامة بت�صغيل الأجهزة وا�صتخدامها وتح�صير المواد المطلوبة لها.

5.الط��الع على المناهج ب�ص��كل م�ص��تمر حتى يك��ون على علم بما يجب علي��ه عمله نحو ت�ص��غيل المختبر بالكفاءة 

المطلوبة.

6.الحر���س عل��ى تكوين اأكبر قدر م��ن المجموعات الطالبية اأثناء اإجراء الن�ص��اط العملي ح�ص��ب الم��واد والأجهزة 

المتوفرة في المختبر.

7.اإج��راء التجارب العملية مع معلمي العلوم بغرفة التح�ص��ير قبل اأن تعر�س عل��ى الطالب في المختبر، للوقوف على 

مدى نجاح التجربة، وتالفيا لالأخطاء المحتملة.

8.تفعيل طلبات الدرو�س العملية بالتعاون مع معلمي العلوم من خالل البوابة التعليمية.

9.الم�صاركة مع معلم العلوم في تنفيذ ح�صة ال�صالمة في مختبرات العلوم داخل المختبر في اأول يوم للدرو�س العملية 

في بداية العام الدرا�صي ولجميع ال�صفوف الدرا�صية قبل البدء بتنفيذ الدرو�س العملية.

10.توجيه الطالب اإلى اللتزام التام بتعليمات ال�صالمة والتقيد بها اأثناء العمل في المختبر.

11.ا�ص��تخدام البدائل في حالة عدم توفر الأدوات والمواد الالزمة، والتفكير ال�ص��ليم في التغلب على ما ي�ص��ادفه من 

�صعوبات في اإعداد تجاربه في حدود الإمكانات المتوافرة لديه.

12.حفظ ا�ص��طوانات الغاز ب�ص��كل �صحيح ي�صمن �صالمتها و�صالمة جميع الم�ص��تخدمين للمختبر مع التاأكد من غلق 

باب غرفة الغاز.
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13.العمل على حفظ الأجهزة والأدوات والكيماويات و�صيانتها باأ�صلوب علمي منظم.

14.عدم و�صع اأي مادة كيميائية اأو جهاز اأو اأداة غير مطلوبة في تنفيذ الن�صاط على طاولة العمل.

15.ح�ص��ر دقيق لكميات واأ�صناف المواد الكيميائية التالفة ومنتهية ال�صالحية وت�صنيفها ح�صب ما ورد في الك�صوف 

المر�صلة من الوزارة بوا�صطة النافذة الرقمية في البوابة التعليمية.

16.تنظيف وت�صليك مواقد اللهب، و�صبط كمية الغاز والهواء حتى يحترق الغاز احتراًقا تاًما.

17.اإعداد م�ص��تلزمات اأي در�س عملي قبل موعد تنفيذ الدر�س بوقت كاف، وترتيبها ح�ص��ب اأولوية ا�ص��تخدامها في 

التجربة حتى يتم العمل بنجاح.

18.تفعيل نظام النافذة الرقمية لمختبرات العلوم في البوابة التعليمية.

19.تفعيل ا�ص��تخدام التقنيات الحديثة في التجارب العملية اإن وجدت )ا�ص��تخدام المج�ص��ات الإلكترونية والميزان 

المحو�صب والمجهر الإلكتروني المحو�صب وال�صبورة التفاعلية(.

20.التاأكد من توفر متطلبات الأمن وال�صالمة في المختبر ومدى �صالحيتها ومن اأهمها: )�صندوق الإ�صعافات الأولية، 

وحدة غ�ص��يل العين، �ص��ائل تعقيم اليدين، معط��ف العمل المخبري، النظ��ارات الواقية، طفاي��ات الحريق، بطانية 

الحريق(.

21.يجب على فني المختبر والمعلم والطلبة ارتداء المعاطف المخبرية في المختبر اأثناء اإجراء التجارب العملية.

22.التخل�س من الأدوات الزجاجية المك�ص��ورة في حاويات بال�ص��تيكية مع و�ص��ع مل�ص��ق تحذيري، ولي�س في �صلة 

المهمالت العامة.

23.عدم حفظ الكتب اأو اأية مخلفات مثل الأخ�صاب والورق وغيرها داخل المختبر.

24.مالحظ��ات ح��ول الثالجات الموردة المكونة من مجمدة وبراد على مدار���س الحلقة الثانية )5-10( والأخرى 

المكونة من براد فقط على مدار�س التعليم ما بعد الأ�صا�صي )12-11(:
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• و�صع المواد الكيميائية في الثالجة ح�صب القائمة المر�صلة من الوزارة وتكون العبوات محكمة الغلق.  

• تفقد اعدادات الثالجة ب�صكل دوري.  

• مالحظة المواد بداخل الثالجة واإزالة اأي مواد متر�صبة على الحاوية ال�صفلية.  

25.مالحظات حول الحمام المائي الكهربائي:

- يجب تفريغ الحو�س من الماء بعد النتهاء من ا�صتخدامه نهاية اليوم وتنظيفه وتجفيفه قبل التخزين.

- عند تكون طبقة من الكل�س بداخل الحو�س )�صريط كل�صي( يمكن التخل�س منه وتنظيفه باإتباع الخطوات التالية:

• ملء الحو�س بالماء ح�صب �صعته.  

• اإ�صافة مقدار لتر من الخل الأبي�س اإلى الماء.  

• ت�صخين الحو�س اإلى درجة حرارة قدرها50 درجة �صيليزية ولمدة �صاعة كاملة.  

• يتم تفريغ الحو�س ثم يم�صح بقطعة قما�س من القطن مبللة بالماء ثم يجفف جيًدا.  

-       و�صع خطة العمل ال�صنوية لور�صة ال�صيانة بالمحافظة.

-       درا�صة الموا�صفات الفنية لالأجهزة الكهربائية واللكترونية وتطويرها واإر�صالها للق�صم المخت�س بالوزارة كتغذية 

راجعة. 

-       القيام   بالزيارات الميدانية للمدار�س لح�صر جميع الأجهزة المخبرية العاطلة بالمدار�س.

-       اإ�صالح جميع الأجهزة المخبرية العاطلة بالمحافظة.

- و�صع الخطط الالزمة لتنفيذ ال�صيانة الدورية لالأجهزة المخبرية ومتابعتها.

- الم�ص��اركة في اعداد الدرا�ص��ات والبحوث التي تتطلبها طبيعة العمل وعقد اللقاءات والم�صاغل التدريبية والور�س 

لفنيي المختبرات في مجال ال�صيانة الوقائية واإ�صالح الأجهزة المخبرية.

توجيهات ألخصائي صيانة أجهزة مختبرية:
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- القيام بالمتابعة والتن�صيق حول �صيانة الأجهزة بالتعاون مع المعنيين.

- توفير الم�صتلزمات ال�صرورية وقطع الغيار لور�صة ال�صيانة.

-ا�صتعمال الأجهزة القديمة اأو غير الم�صمولة بالمنهج الدرا�صي كقطع غيار لالأجهزة المخبرية الأخرى ح�صب الحاجة.

- اعداد المقترحات والحلول بعد تحليل   التقارير ال�صنوية لفنيي �صيانة الأجهزة المخبرية بالمحافظة.

- ت�صخي�س احتياجات فنيي �صيانة الأجهزة المخبرية والم�صاركة في اإنمائهم مهنيا.

- ي�صرف على اإجراءات تزويد ور�صة ال�صيانة باحتياجاتها وفق التعليمات الواردة من الوزارة. 

- اإعداد التوجيهات المت�صمنة لالأفكار التطويرية لالأجهزة العلمية.

- التن�صيق مع الجهات المعنية لتنظيم وتطوير عمل ور�صة ال�صيانة بالمحافظة.

 - التاأكد من ال�صمان المرافق للجهاز المخبري قبل اإ�صالحه وعمل تقرير عن عطل الجهاز اإن كان تحت ال�صمان حتى 

ي�صترجع لل�صركة الموردة وا�صتبداله بجهاز اآخر ول يفتح الجهاز حتى يتم التاأكد من ال�صمان.

لقد قام ق�صم المختبرات باإعداد الإ�صدارات التالية:

1(  دليل الأجهزة والأدوات المخبرية.

2(  دليل الأحياء.

3(  دليل ا�صتخدام التقانة في مختبرات العلوم.

4(  دليل المواد الكيميائية في مختبرات العلوم.

5(  دليل حو�صبة الأعمال الإدارية لمختبرات العلوم.

6(  الزجاجيات في مختبرات العلوم.

7(  ال�صالمة في مختبرات العلوم.

إصدارات قسم مختبرات العلوم:
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8( دليل العمل في مختبر الفيزياء.

9( مختبرات العلوم موا�صفات وت�صاميم.

10( دليل �صيانة المختبرات والأجهزة المخبرية.

11( دليل النافذة الرقمية لمختبرات العلوم في البوابة التعليمية.

12( م�صروع اإعادة تاأثيث مختبرات العلوم المدر�صية
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النشرة التوجيهية لمختبرات العلوم


تم التصميم واإلخراج الفني 

بمركز إنتاج الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية
بالمديرية العامة لتطوير المناهج

بوزارة التربية والتعليم 


