
 صورة الجهاز فكرة عمل الجهاز اسم الجهاز تسلسل

 جهاز التنبيه 1
    stimulatorالكهرابئي

ب عصهرابئية لتنبيه اليستخدم لتوليد صدمات ك
 حيوان التجربةعند أو العضلة 

 
                       جهاز التنبيه الضوئي              2

photic stimulator  
 

 
 وفق معايري يستخدم لتوليد تنبيهات ضوئية 

 .التجربة
 

 
  جهاز راسم الذبذابت 3

Oscilloscope      
 

يت الكهرابئية ال املوجاتيقوم بتضخيم ورسم 
 واملوجات، العصيبالنسيج العصب و تصدر عن 

 .الكهرابئية اليت يصدرها القلب
 

 

 



 تنبيه وتسجيل   جهاز  4
 graph      kymo 

 

ت أعضاء اجلسم لرسم ودراسة حركا يستخدم
  قلبكضرابت ال  التجربة يوان املتحركة حل
 .ةيعضلوالنفضة ال

 
جهاز مولد الذبذابت)املوجات(  5

 Function الكهرابئية
Generator   

 كننامت جتريبية كهرابئيةموجات   لتوليد يستخدم
  يةالكهرابئاملوجة  تردد حساب على التدرب من

 هـازج شاشـة على تظهـر واليتوارتفاعها  وسعتها
 ( االوسيلوسكوب)   الذبذبـات راسـم

 



   السترييواتكسك جهاز 6
Stereotaxic     

. جربةلتايستخدم لدراسة املناطق الدماغية حليوان 
 ثالثة عليها يثبت معدنية قاعدة من يتكون
 :وظائف عدة احملاور وهلذه حماور،

  ( طق جرذ، فأر،) املدروس احليوان رأس تثبيت•
 الدماغية للمنطقة الثالثة األبعاد حتديد•

 املدروسة.
األقطاب  زراعة مكـان حديد•

 مالرس أطلس مبوجب (اإللكرتوداتالكهرابئية)
  التجربة عليه رىجت الذي للحيوان الدماغي

 ما منها مناذج عدة السترييواتكسك وجلهاز
 ميستخد ما ومنها لفأرلدراسة دماغ ا يستخدم
 األرنب أو لقطدماغ الدراسة 

 

 



7  
  microscopeهر اجمل

 
ة اخلالاي واالنسجة املختلفيستخدم لدراسة 

 زجاجيةللجسم واليت تكون جمهزة على صفائح 
 الشرائح النسيجية.  تسمى

 

 
8  

 meterجهاز قياس درجة احلموضة 
       PH heeled 

 

 
السوائل  PHيستخدم لقياس درجة محوضة 

  14 -0واليت ترتاوح بني املختلفة 

 
9  

 Bloodجهاز قياس ضغط الدم 
Pressure Monitor 

 
 لدى اإلنسان يستخدم لقياس ضغط الدم 

 



10  
 جهاز تقطيع الشرائح النسيجية

Micro tome 

 
ء يستخدم لتحضري الشرائح النسيجية من اعضا

حمدده تقاس الكائن احلي بسماكة جسم 
 من امليلي 1/1000ابمليكرون والذي يساوي 

 مرت.

 
11 
 

لدى االنسان تستخدم لفحص حاسة السمع  الشوكة الراننة
 هلالسمعية حبيث متكننا من حتديد اإلصابة 
 .على املستوى العظمي ام اهلوائي

 
يستخدم ملعرفة قوة عضالت اليد والساعد  جهاز فحص قوة عضالت اليد 12

 .والعضد

 
  Eye جمسم العني  13

 
ألعضاء احلواس  التشرحيية البنية على التعرف
 واجلهاز العصيب وجهاز الدوران ،املختلفة

 



 الناجتة واألاثر يولوجيةالفيز  ووظائفها ومسمياهتا Ear جمسم األذن 14
 .  اصابتها عن

 
 Skin جمسم مقطع يف اجللد 15

 
 Human brain جمسم الدماغ 16

 



 Backbones جمسم العمود الفقري 17

 
 Spinal جمسم احلبل الشوكي 18

Cord       

 
 Neuron جمسم اخللية العصبية 19

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Heart جمسم قلب االنسان 20

 
 (النظر فحص) الرؤية اختبار جهاز 21

Optec Vision Tester 
 

: يلي ما تقيس اختبار 12على اجلهاز حيتوي
 أم معا   ابلعينيني املفحوص رؤية حتديد اختبار

 اختبار، البصر قوة أو حّدة اختبار، واحدة بعني
 متييز اختبار، و (الثالث البعد) العمق إدراك

   .املخفي احلول اختبار، و (األلوان عمى) األلوان
   البصر قوة أو حدّ  اختبار

 


