
  
كلية التعليم الصناعي         

 

 

 

أجهزة طبيةاسم المادة :                              القسم العلمي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات           

 استاذ المادة : أ.م. د/ مصطفى الطوخى                                                            

                                                                                                                           

                                                             

 م اسم التجربة /  المكونات األساسية للجهاز الطبى       

 1 االسبوع  االول من الفصل الدراسي الثاني

ان يشرح الطالب مكونات الجهاز الطبى من خالل جهاز السونار -1  

    ان يري الطالب مكونات الجهاز الطبى الرئيسية من خالل جهاز  -2

السونار       

     ان يكتسب الطالب مهارة التعامل مع مكونات الجهاز الطبى من  -3

خالل جهاز السونار       

الغرض من التجربة 

                         

 

 

2  

 

 

ر جهاز السوناراضيقوم باح-1  

ح المكونات الرئيسة للجهاز الطبى من خالل جهاز يضيقوم بتو-2

 السونار

شرح وظيفة كل مرحلة في الجهاز الطبى من خالل جهاز يقوم ب -3

 السونار  

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

د من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربةالتأك -2  

و مشاكل قبل اجراء تشغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء ا -3

وقبل دخول الطالب للمعمل    التجربة      

دور الفني في 

 التجربة

 

4 

 للجهاز الطبى عمليا من خالل جهازح المكونات الرئيسية يوضتب يقوم-1

السونار    

يفة كل مرحلة من مراحل الجهاز الطبىشرح وظب يقوم-2  

 

دور الطالب في 

 التجربة

 

5 

 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أجهزه طبية
 



 

     

 
كلية التعليم الصناعي            

 

 

 

 

 

األجهزة الطبيةاسم المادة :                         القسم العلمي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات            

                                                  استاذ المادة : أ.م. د/ مصطفى الطوخى         

 

 

 م اسم التجربة / مكونات جهاز رسم القلب    

 1 االسبوع  الثاني من الفصل الدراسي الثاني

ان يشرح الطالب مكونات جهاز رسم القلب -1  

ان يرى الطالب المكونات الرئيسية لجهاز رسم القلب  -2  

لتعامل مع مفاتيح جهاز رسم القلبان يكتسب الطالب مهارة ا -3  

 الغرض من التجربة

 

2 

ر جهاز رسم القلباحضيقوم با -1  

شرح المكونات الرئيسية لجهاز رسم القلبيقوم ب -2  

شرح وظيفة كل مكون من مكونات الجهازيقوم  -3  

شرح وظيفة كل المفاتيح الموجودة فى لوحة التشغيليقوم ب-4  

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

عيدالم  

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

                 التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة        -2

  

و مشاكل قبل اجراء تشغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء ا -3

وقبل دخول الطالب للمعمل    ةالتجرب      

 

دور الفني في 

 التجربة

 

4 

ونات األساسية لجهاز رسم القلب عمليا من خالل جهاز ح المكيضتو -1

رسم القلب        

شرح وظيفة كل مكون من مكونات جهاز رسم القلب -2  

شرح وظيفة كل مفتاح من مفاتيح لوحة التشغيل -3  

 

دور الطالب في 

 التجربة

 

5 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أجهزه طبية
 



 

 
      

 كلية التعليم الصناعي     

 

 

 

 

االجهزة طبيةاسم المادة :                                    كترونيات القسم العلمي : قسم تكنولوجيا االل  

 استاذ المادة :أ.م.د/مصطفى الطوخى                                                           

                                                                                      

 م اسم التجربة/ تنفيذ برنامج األختبار الذاتى لجهاز رسم القلب         

 1 االسبوع  الثالث من الفصل الدراسي الثاني

 ان يتعرف الطالب على خطوات تنفيذ برنامج األختبار الذاتى عمليا  -1

                 من خالل جهاز رسم القلب    

فاتيح ومفتاح الغطسان يقوم الطالب بأجراء اختبار الم -2  

   ان يقوم الطالب بأجراء اختبار مصدر القدرة والمحول من تماثلى  -3

    الى رقمى    

ان يرى الطالب نتائج االختبارات على الشاشة من خالل جهاز رسم  -4

القلب                                                                                                            

 الغرض من التجربة

 

2 

حضر جهاز رسم القلبي -1  

وضح خطوات اجراء برنامج االختبار الذاتىي-2  

تنفيذ اختبار المفاتيح ومفتاح الغطس -3  

تنفيذ اختبار مصدر القدرة والمحول من تماثلى الى رقمى -4  

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 

3 

ة للتجربةتحضبر االجهزة الالزم -1  

التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة -2  

و مشاكل قبل اجراء تشغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء ا -3

وقبل دخول الطالب للمعمل    التجربة      

دور الفني في 

 التجربة

 

4 

ذ برنامج االختبار الذاتى عملياينفت -1  

فهمها من خالل شاشة عرض جهاز ع على نتائج االختبار ويطالالا -2

القلب رسم   

دور الطالب في 

 التجربة

 

5 

 

 

رئيس قسم الجودة               س القسم                 رئي                                      أستاذ المادة  

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أجهزه طبية
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األجهزة الطبيةاسم المادة :                                  القسم العلمي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات   

 استاذ المادة :  أ.م.د/مصطفى الطوخى                                                          

 

 م اسم التجربة / كيفية اعداد جهاز رسم القلب للتشغيل        

 1 االسبوع  الرابع من الفصل الدراسي الثاني

ان يتعرف الطالب على تعليمات تشغيل الجهاز  -1  

ان يكتسب الطالب مهارة تشغيل وشحن البطاريات للجهاز -2  

ان يكتسب الطالب مهارة تحميل الورق للجهاز-3  

ان يكتسب الطالب مهارة اعداد الجهاز للعمل-4  

ان يكتسب اطالب مهارة توصيل اطراف الجهاز-5  

 الغرض من التجربة

 

2 

لبجهاز رسم القحضري -1  

شرح تعليمات تشغيل الجهازي -2  

شغيل بطاريات الجهاز وشحنهات -4  

م بتحميل الورق للجهازق -4  

شرح كيفية بتوصيل اطراف الجهازا -5  

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة -2  

 و مشاكل قبل اجراءشغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء ات -3

    وقبل دخول الطالب للمعمل    التجربة    

دور الفني في 

 التجربة

 

4 

ذكر تعليمات تشغيل الجهاز -1  

تشغيل وشحن البطاريات عمليا من خالل جهاز رسم القلب -2  

تحميل الورق للجهاز -3  

   لجهاز مع اقطاب االطراف واقطاب شرح كيفية توصيل اطراف ا -4

الصدر حول قلب المريض      

دور الطالب في 

 التجربة

 

5 

 

رئيس قسم الجودة                  يس القسم                    رئ                   أستاذ المادة              

       

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أجهزه طبية
 


