ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟوﺣدة اﻟ ﺣﺛ ﺔ )اﻟﻣﺧﺗﺑرات اﻟﻌﻠﻣ ﺔ (
) اﻟ ﺎﯾوﻣ ﺎﻧ ك  ,اﻟﻔﺳﻠﺟﺔ  ,ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ,اﻟﻌﻼﺟ ﺔ (

المختبرات العلمية
 تعريف بالمختبرات
تأسست المختبرات في كلية التربية الرياضية – جامعة القادسية في العام  2010وبواقع مختبرين هما
( الفسيولوجي  ,البايوميكانيك ) وبمساحة  100متر مربع بواقع  50متر مربع لكل مختبر وقد تالف الكادر العامل
في هذه المختب ارت من االتي :
 ا.د حسين مردان عمر

مسؤول المختبرات العلمية

 ا.م.د احمد عبد األمير

مختبر البايوميكانيك

 م.علي خومان علوان

مختبر البايوميكانيك

 ا.م.د قيس سعيد دايم

مختبر الفسيولوجي

 ا.م.د فالح حسن عبداهلل

مختبر الفسيولوجي

وفي العام  2014تم استحداث مختبر خاص لعلم النفس اذ تم الحصول على جهاز فينا لقياس  120خاصية
نفسية عند الرياضيين وعير الرياضيين .
 اهداف المختبرات العلمية
تهدف المختبرات العلمية الى:
 -1االرتقاء بالناحية العلمية ألساتذة وطلبة الكلية وذلك من خالل ما تقدمه الوحدة البحثية من معلومات علمية كبيرة في
ظل وجود اجهزة حديثة ومتطورة ومن مناشئ عالمية.
 -2تهيئة الظروف العلمية لعمل البحوث واالرتقاء بمستواها العلمي ألساتذة كلية التربية الرياضية وطلبة الدراسات العليا .
 -3تطوير البنى التحتية الخاصة باألجهزة واالدوات العلمية وفي تخصصات الفسلجة و البايوميكانيك وعلم التدريب
الرياضي وغيرها من العلوم المرتبطة .
 -4تدريب كادر علمي من طلبة الدراسات العليا وبعض االساتذة.
 -5اعداد بعض الدورات والندوات العلمية.
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 الخدمات التي تقدمها المختبرات العلمية
يرتبط عمل المختبرات العلمية بعدة محاور من اهمها.
 .1اساتذة الكلية  :يرتبط عمل الوحدة من خالل توفير االمكانيات الالزمة الجراء الدراسات العلمية والبحوث الخاصة
بكل استاذ جامعي وبذلك يسهل على االستاذ تاليف الكتب وكذلك تهيئة متطلبات الترقية العلمية فضال عن
ترصين الجانب العلمي .
 .2طلبة الدراسات العليا  :غالبا ما تواجه طالب الدراسات العليا صعوبة اجراء بحوثهم العلمية ودراساتهم لعدم وجود
اجهزة مختبرية وكوادر متخصصة ألجراء تلك التجارب وبذلك فان استحداث الوحدة البحثية يوفر ويهيئ لطالب
الدراسات العليا المستلزمات الالزمة إلتمام بحوثهم .
 .3خدمة المجتمع  :المقصود بخدمة المجتمع هو امكانية اجراء لفحوصات الطبية والسريرية والمختبرية لالعبين
االندية والمؤسسات الرياضية في المحافظة وهذا يتم فعال في كل دول العالم المتقدم  ,اذ يمكن ألي نادي او
مؤسسة رياضية ان تعمل فحوصات دورية لالعبيها المصابين وغير المصابين ضمن فترات محددة من الموسم
الرياضي بغية االطالع على الكفاءة الوظيفية لهم بإشراف كوادر متخصصة تقدم تقارير عن الحالة التدريبية
الصحية لكل العب .
 .4جودة االداء الجامعي  :ان وجود وحدة بحثية في الكلية سينعكس ذلك ايجاباً على رفع مستوى جودة االداء
الجامعي للجامعة ما بين جامعات القطر وذلك من خالل زيادة النقاط المحسوبة للجامعة كونها تمتلك وحدة
بحثية فضال عن ان عدد البحوث العلمية المنجزة عن طريق الوحدة البحثية ستساهم في زيادة جودة االداء
الجامعي للكلية .
 البحوث العلمية المتوقع انجازها سنويا في المختبرات العلمية
يتوقع ان تنجز بحوث تتراوح ما بين  15-10بحثا خاص بالبحوث االكاديمية  ,اما فيما يخص البحوث المنجزة
بطلبة الدراسات العليا وبحوثهم فانه من المتوقع ان تصل الى  20بحثا خالل السنة وحسب خطة القبول للدراسات
العليا في الكلية .
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 البحوث المنجزة في المختبرات العلمية
 .1اجراء التجربة االولى في العراق باستخدام نظام البيوسان لطالب الدكتوراه في جامعة االسكندرية كلية التربية

الرياضية للبنات جمهورية مصر العربية على بعض العبي المنتخب الوطني العراقي للكرة الطائرة في مختبر

البايوميكانيك .
 .2اجراء فحوصات مختبرية لمنتخبات تربية المحافظة للرجال والنساء لفعاليات مختلفة في مختبر الفسيولوجي .
 .3اجراء تجارب لطلبة الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) في مختبر البايوميكانيك والفسيولوجي لجامعات
العراقية ( واسط  ,المثنى  ,الكوفة  ,ميسان  ,المستنصرية  ,كربالء  ,صالح الدين  ,جامعة االسكندرية -

مصر)
 .4اجراء فحوصات لالعبي المنتخبات الوطنية بالدراجات والعاب القوى في مختبرات الفسيولوجي .
 .5انجاز بحوث طلبة الدراسات العليا واالساتذة في اختصاصات الفسلجة والبايوميكانيك ألكثر من  50بحث منذ
تأسيس المختبرات العلمية

 التعليمات
 من المتوقع أن يقضي طالب الدراسات العليا الراغبين بدراسة الجوانب الفسيولوجية للجهد البدني والتدريب وقتا
كافيا في التدريب المعملي في المختبر ,وذلك بالمشاركة في األبحاث الجارية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
وكذلك في مساعدة زمالئهم اآلخرين طالب الدراسات العليا في أبحاثهم .لذا نهيب بطالب الدراسات العليا أن

يستغلوا الفرصة ويقضوا أكبر وقت ممكن في المختبر.

 من الضروري على طالب الدراسات العليا أن يقوموا بحجز الوقت المخصص ألجراء تجاربهم في وقت مبكر من

الفصل الدراسي ,حتى يتفادوا األزدحام الذي عادة ما يحصل في نهاية الفصل الدراسي .ويجب أن يتم ذلك على
لوحة المواعيد الخاصة بالمختبر.

 غير مسموح إطالقا التدخين داخل المختبر أو بالقرب من مدخله .
 بغرض المحافظة على نظافة المعمل وسالمة أجهزته ممنوع األكل والشرب داخل
المعمل.
 إجراءات السالمة والنظافة في المختبر
أوال :إجراءات السالمة:

 يمنع انخراط الفرد في أداء جهد بدني عنيف في تجربة تتطلب جهد بدنياً أقصى أو قريب  ,من األقصى بدون
التأكد من الحالة الصحية للمفحوص وخلوه من أي مرض مزمن ,وخاصة في الجهاز القلبي الدوري
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 ينصح بعدم المشاركة في التجارب في حالة إصابة الفرد بارتفاع في درجة الحرارة أو في  ,حالة وجود التهاب

في الحلق أو في الجهاز التنفسي أو عند وجود تمزق عضلي أو إصابة مفصلية ,وذلك لسالمة المفحوص أوال,

ثم ألن الفرصة في الحصول على بيانات صحيحة في تلك الحاالت تكون ضعيفة.

 يجب عدم ترك المفحوص بمفرده على الجهاز أثناء عمل القياسات والتجارب المعملية في المختبر ,بل ال بد
من اإلشراف والمراقبة المباشرة عليه طوال الوقت.

 في حالة وجود تجربة تتطلب جهداً بدنياً ,من الضروري التأكد أن المفحوص قد قام بعمل إجراءات اإلحماء
الضرورية ,كما ال بد من إعطاء المفحوص وقتا كافيا يسترد فيه من الجهد بالتدريج.

 في حالة حدوث حريق في المختبر( ال سمح اهلل) ,من الضروري إخماده فو ارً باستخدام· طفاية الحريق

الموجودة في المختبر ,ثم إشعار المشرف على المختبر في الحال ,وكذلك القيام االتصال بقسم األمن والسالمة
على الرقم الموضح في الغرفة داخل المختبر.




ثانيا :النظافة والتعقيم:

شروط عامة:

 يجب دائما استخدام قطع ومستهلكات معقمة ونظيفة عند القيام بأي من اإلجراءات الفسيولوجية المتبعة في
المختبر.

 عند استخدام القطع المخصصة لالستخدام الواحد( مثل قطع الفم المستخدمة في قياس· الوظائف التنفسية ,أو
مجسات تخطيط القلب) ,يجب التخلص منها فو ارً بعد االستخدام الواحد.

 عند مالمسة أدوات مستخدمة أو بعد القيام بأي قياس معملي على المفحوص ,يجب دائما غسل اليدين
بالصابون الطبي.

 يجب التخلص من األنابيب التي فيها عينات الدم بما في ذلك األنابيب الشعرية وكذلك اإلبر عن طريق وضعها
في صندوق خاص بذلك ,موجود في المختبر ومخصص للمواد الملوثة ,مع تجنب رميها في سلة المهمالت

االعتيادية .وينبغي التخلص من هذه المواد فيما بعد عن طريق الحرق.

 من الضروري تنظيف وتعقيم أسطح األرفف( البنشات )بشكل دوري ,بواسطة مسحها بالكحول ومحلول الديتول.


قطع الفم والصمامات المستخدمة في قياس التنفس:

 يجب دائما استخدام قطع الفم والصمامات البالستيكية( أو الزجاجية )المعقمة والنظيفة والموضوعة في مكان
مخصص لها.

 بعد االنتهاء من إجراءات القياس ,قم بسحب قطعة الفم والصمام البالستيكي برفق من المفحوص وضعها في
الماء الجاري لفترة قصيرة حتى تتخلص من اللعاب العالق فيها ,ثم أنقلها إلى الوعاء الذي يحتوي على سائل

تعقيم( ديتول أو ما شابه ذلك) ,وأتركها لفترة  30دقيقة ,ثم بعد ذلك أغسلها بالماء الجاري مرة أخرى ,ومن ثم

جففها  -تصل من  20وضعها في موقع األدوات النظيفة والمعقمة.
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 المستلزمات واالجهزة المتوافرة في مختبر الفسيولوجي والبايوميكانيك
جهاز ()Physio Flow Enduro

يعددد مددن أنظم دة القيدداس غيددر التوسددعية ( )Noninvasiveالمبتكددرة حددديثاً للمراقبددة القلبيددة والددذي يددزود المسددتخدم
بمعلومددات حددول متغيدرات حركددة الدددم ( )Homodynamicوباسددتعمال تقنيددة تحليددل مقاومددة الصدددر الحيويددة للتيددار

الكهربائي ( .)Thoracic Electrical Bio impedance - TEBوبدقددة عاليددة يمكددن للجهدداز أن يقدديم حالددة

حركة الدم ووظيفة البطين وذلك عن طريق حساب أكثر من ( )15متغي ارً فضالً عن إشارة التخطيط الكهربدائي للقلدب

( ,)ECGويعمل بتقنية إرسال واستقبال اإلشارة ( )Bluetoothعن بعد ولمسافة ( )40متر.
5

جهاز ()Fitmate pro

يعد جهاز الفيتميت من احدث األجهزة المحمولة المتنقلة في مجال قياس كفاية اللياقة البدنية وهو منتج
مقدم من شركة ( )Cosmedااليطالية من إنتاج عام ( ,)2008وان برمجته معتمدة على آخر التوصيات الخاصة
بكلية الطب الرياضي األمريكية ( )ACSMيمكن الحصول على المتغيرات التالية من استعمال الجهاز
()Fitmate pro
 .1معدل التمثيل الغذائي في أثناء الراحة (.)RMR
 .2التكوين الجسمي (.)BC
 .3البرامج الشخصية للتحكم بالوزن (.)Personalized weight management program
 .4االحتياج اليومي من الغذاء (.)Daily nutritional needs
 .5الحد األقصى الستهالك األوكسجين في أثناء الراحة والجهد (.)VO2 Max
 .6اللياقة العضلية (.)Muscular fitness
 .7تقويم المرونة ( .)Flexibility assessment
 .8تحديد أهداف اللياقة ( .)Fitness goals definition
 .9الطاقة المصروفة في أثناء الجهد البدني (.)Energy Expenditure during exercise
 .10أعداد وصفة تمارين الجهد البدني ( .)Exercise prescription
6

جهاز قياس حامض الالكتيك في الدم ()Lactate Pro

من احدث وأدق أجهزة قياس تركيز حامض اللبنيك في الدم المحمولة المتنقلة ,منتج من قبل شركة اركراي

اليابانية ويحتاج إلى قطرة دم شعري توضع على الشريحة الخاص بالجهاز بعد تصفيره ليعطي تركيز حامض اللبنيك
في اقل من دقيقة واحدة ويعمل ببطارية جافة.
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جهاز فحص وظائف الرئة (األحجام والسعات) )SPIROMETER

جهاز فحص وظائف الرئة مصنع من شركة  BTLاالنكليزية يعمل بدون ارتباطه بالتيار الكهربائي

( شحن ) مع الربط المباشر على الكهرباء اذ يعمل على قياس  41متغير للرئتين بثالث برامج الكترونية للرياضيين
وغير الرياضيين
جهاز التخطيط الكهربائي للقلب ECG

جهاز التخطيط الكهربائي للقلب ( ) ECGمصنع من شركة  BTLاالنكليزية يعمل مع الدراجة الثابتة
والسير المتحرك اثناء الجهد
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جهاز التخطيط الكهربائي للعضلة عن بعد ()EMG Bluetooth

من احدث األجهزة في مجال التخطيط الكهربائي للعضلة كندي المنشأ ,يعطي متغيرات خاصة بكهربائية

العمل العضلي من خالل طول الموجة العضلية وسعتها والتي تعطي مؤش ار هاما في تقدير القوة المنجزة من قبل

العضالت الرئيسية العاملة ويعمل بتقنية إرسال واستقبال اإلشارة ( )Bluetoothعن بعد ولمسافة تصل إلى ()30
متر ,يعمل على اربع عضالت (زوجي األقطاب) مبرمج مع الحاسوب الشخصي بواسطة برنامج خاص وهو من

األجهزة المحمولة المتنقلة ويعمل بطارية جافة لمدة ( )8ساعات.
9

جهاز ماسح القدم متحرك ()Foot Scan

جهاز السير المتحرك ماسح القدم الرقمية ( ) footscanوهو عبارة عن لوحة الكترونية لقياس ديناميكية

القوة المسلطة من قبل القدم على األرض عن الركض والمشي والوقوف وتحتوي على متحسسات رقمية ذات ترددات
عالية يبلغ عددها ( )4096متحسس في مساحة ( )0.5متر مربع ,وتقيس المنصة المتغيرات اآلتية:
 كمية القوة المسلطة من الجسم على األرض وتساوي نيوتن مقسومة على السنتيميتر المربع.
 ديناميكية حركة القدم على األرض.
 قياس كمية الترددات خالل زمن تالمس سطح القدم للمنصة (األرض) وذلك مدن خددددددددددالل
 المتحسسات الرقميددددددة ذات التردد العالي.
 الجهاز يعمل ببطارية جافة ومبرمج على الحاسوب الشخصي من خالل برنامج خاص للتحليل مع إمكانية طبع
التقارير.
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جهاز قياس التوازن

جهاز لقياس التوازن متصل مع الحاسبة لبرنامج متعدد االغراض حسب الفعاليات وبخمسة مستويات مع قاعدة
بيانات لكل اختبار
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Force platform منصة قياس القوة

Performance Tester
Technical specifications platform:

















2 Platform sizes 34 x 101 cm
Total platform 85 x 116 x 7,5 cm
Sensors:
4 sensors
range – 800 – 3500 N per sensor
max. non-damaging force 4500 N per sensor
Accuracy = 1,2 N.
Calibration function
slope: 111N/V
intercept: -1000N
Force = Vout*1000N/V-1000N
operating temperature range -40 – 70°C
overvoltage protection 110V powered/unpowered
Maximum recording frequency = 1000 Hz (measurements per second)
Interface
input 100-240 V~ / 50-60 H / 0,3 A

12

13

مواصفات الكامي ار كاسيو Casio EXSLIM

كاميرا ذات سرع عالية لتسجيل افالم الفديو تصل الى  1200اطار\ثانية
شاشة لعرض الصور والفلم بمساحة  2.8انج
باستطاعتك مسح لقطات من الفلم او فلم كامل
زوم تقريب 12x
فيها برمجة لتسجيل الفلم بثالث سرع
 300و 600و 1200اطار\ثانية
وبثالث انواع BS -3 HD -2 SD -1 :وهي القياسي وتوضيح عالي وافضل لقطة
بطى للفلم على شاشة الكاميرا او الحاسوب
عرض ْ
كاميرا رقمية تاخذ  60صورة لحدث واحد (وهذا يختلف عن الفلم)

 الخصائص
 -1باتري قابل للشحن
 -2كارت اضافي  16ميكابايت
 -3فالش داخلي
 -4تصوير يدوي او مبرمج وعلى وفق الفترة الزمنية المرغوب بها (مثال كل  2او  3ثانية او دقيقة حسب الرغبة)
 -5ذات اربع انواع من الحساسية اللتقاط الصور.
 -6سيدي تعريف للحاسوب ,مع واير .مع واقية للشمس القوية .مع شاحنة
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Research Treadmill جهار السير المتحرك

Specifications:
Standard Features: Front & side rails, 8-inch side platform, emergency stop button
& manual
Controller. (Controller not mounted on treadmill)
• Elevation, standard: 0 to 35%, accuracy setting = 0.1%
• Speed: 1 to 25 mph (37 km/h), accuracy setting within 0.01 mph
• Elevation and Speed can be field recalibrated
• Running surface: 5' x 8' (152cm x 245cm)
• 240V/3-phase power/30 amp.
• RS232 Interface
• Weight Bearing: 600 pounds
• Optional negative elevation
• Running deck is rubber shock-mounted, wax impregnated.
• Long-lasting belts for running, roller-skiing, roller-blading:
Smooth green 3-ply rubber for roller-skiing and blading
Smooth green rubber/polyester for running
Black rough-top polyester/cotton for running (less slippery)
Crating/Delivery Charge: Depends on distance from factory
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دراجة الجهد البدني ( ) Monark

تعد الدراجة مونارك احد اشهر ما تم صناعته في دول العالم المتقدم وهي سويدية المنشأ و تستخدم دراجة الجهد
البدني في تقييم االجهزة الوظيفية في المختبر كون هذه الدراجة خاضعة للقياسات العالمية في تقنين االحمال
البدنية للكشف عن الحالة التدريبية والصحية للرياضيين وغير الرياضيين مع امكانية ربط اجهزة اخرى اثناء العمل
على الدراجة مثل ( التخطيط الكهربائي للقلب  ,قياس وظائف الرئة  ,قياس الحد االقصى الستهالك االوكسجين )
كما ان الدراجة مجهزة ببرنامج يمكن السيطرة على تقنين االحمال البدنية من على جهاز الحاسوب فضال عن حساب
مقدار الشغل المنجز بالواط في اختبار .Winget test
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 التخطيط الكهربائي للدماغ ( ) EEG

جهاز تخطيط الكهربائي للدماغ يعمل على تسجيل موجات الدماغ ( الفا  ,بيتا  ,دلتا  ,ثيتا ) عن طريق ارسال
المعلومات  Bluetoothالى الحاسبة كما يحول تعابير الوجة في مواقف مختلفة الى قيم رقمية ويمكن عمل
البحوث الخاصة في المجال الرياضي في اختصاصات متنوعة منها التعلم الحركي .
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 نظام البيوسان
يعمل هذا الجهاز بثالث ابعاد وبدون كاميرا وبدون اسالك  ,وبحساسات خفيفة الوزن (13متحسس) تربط على
اجزاء من الجسم ,وترسل هذه الحساسات اشارة  RFعلى بعد  20متر ,وتحفظ البيانات بذاكرة الجهاز ,فضال عن
قياس الوزن وتوزيع الضغط تحت القدمين .يعطي صور متحركة بزمنها الحقيقي مع حساب الزوايا والسرعة
والشغل .يعد هذا الجهاز االول في تكنولوجيا التقدم العلمي لتقييم البيوميكانيك الوظيفي( ,)FABوتحتوي
الحساسات على نظام دمج السرعة وحقل الجاذبية االرضية  ,ويسمح للكشف عن االزاحة الزاوية الجزاء الجسم
بيوميكانيكيا  ,هذا الجهاز يعرض ويحسب البيانات الكنيتيكية والكينيماتيكية في زمنها الحقيقي مع صور حركية
للجسم واعطاء نماذج تخطيطية مختارة.

 وظائف الجهاز:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بيانات لزوايا الجسم
بيانات للقوى
بيانات للعزوم
التعجيل
القدرة
الضغط تحت القدم
الوزن تحت القدم
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يسمح البرنامج المرافق للجهاز بعرض الحركة وحفضها العادة عرضها الحقا ,ترسل بيانات جميع المتغيرات الى
برنامج "أكسل" للتحليل والمعالجة االحصائية ,يعمل الجهاز لمدة  12ساعة بعد شحنه  8ساعة .يتكون الجهاز من
 13متحسس بوزن  6غرام مع شريط للربط حول اجزاء الجسم فوق المالبس او تحتها :وتشمل ال راس واعلى
واسفل الذراع ,الصدر والفخذ والساق ,فضال عن متحسس تحت القدمين.
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مجهاد اليدين ( ) Monark

دراجة الجهد البدني للذراعين  Monarkسويدية الصنع تستخدم الداء االختبارات الوظيفية والبدنية الخاصة بالقدرات
الهوائية والالهوائية وهي تسمح باالختبارات اكثر تخصصا للفعاليات التي تستخدم الذراعين مثل المالكمة والمصارعة
والمبارزة والجمناستك وفعاليات ذو االحتياجات الخاصة ....الخ اذ ممكن تقنين المقاومة نسبة الى وزن الجسم
(  )%5وتعرض على شاشة صغيرة الوقت المؤدى به االختبار وسرعة التدوير  .ويمكن استخدامها في مراحل اعادة
التاهيل للمصابين في عضالت الذراعين .
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 احد التجارب لصناعة طرف لبطل العراق للمسافات القصيرة ( ذو االحتياجات الخاصة )
تمت التجربة في مختبر البايوميكانيك بأشراف الدكتور حسين مردان عمر وتضمنت التجربة باجراء اختبار السرعة
والذي يحاكي الركض في المضمار وتم قياس اهم المتغيرات الميكانيكية للعداء باستخدام الطرف وبدون استخدامه
باإلضافة الى قياسات اخرى منها المقدرة على التوازن .وقد تم اعتماد الطرف المصنع في البطوالت المحلية والدولية
التي شارك فيها العداء داخل وخارج القطر .

 أجهزة قياس سمك ثنايا الجلد
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جهاز منصة قياس التوازن الحركي

منظومة اختبارات فيينا :الفحص والتشخيص النفسي بمساعدة الحاسوب

--------------------------------------------------------------------------------Vienna Test System: Computerized Psychological Diagnostics

 ،إحدى أهم منظومات  Vienna Test Systemتع ّ
د منظومة اختبارات فيينا للفحص والتقييم النفسي
ً
وتع ّ
د  VTS.المختبر النفسي المعاصر ،والمختبر والمحمول (الجوّال) التي يطلق عليها اختصارا منظومة
أيضاً إحدى اإلجراءات العالمية الرائدة في مجال الفحص والتقييم والتشخيص الطبي النفسي المدعم
 ،ويمكن عن طريقها تطبيق مختلف أنواع الفحوص  Computerized Psychological Assessmentبالحواسب
واالختبارات والمقاييس عن طريق تطوير وتوظيف أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا ضمن هذه المنظومة.
إذ يعطينا استعمال الحاسوب هنا ،ويوفّ ُر لنا أعلى النسب الممكنة من الدقة والموضوعية ،ويوفّر لنا أيضاً
خال من األخطاء ،كما يمكنه قياس قيم ال يمكن قياسها بطريقة اختبار الورقة والقلم
تقييماً لنتائج االختبار
ٍ
التقليدية .كما صنعت منظومة اختبارات فيينا للفحص والتقييم النفسي وأع ّ
دت بطريقة تجعل من
َّ
المعقدة والمع َّ
مقة بسيطاً ومريحاً وذلك عن طريق تطوير وتوظيف أحدث ما
استعمال االختبارات النفسية
.توصّلت إليها التكنولوجيا ضمن هذه المنظومة
:فضال ً عن أنها تستعمل في العديد من دول العالم وذلك في
.أكثر من  0044عيادة ومستشفى ومركز تأهيلي *
).أكثر من  0044فرد من أصحاب المهن الحرّة (علماء واختصاص علم النفس عموماً ،وأطباء أعصاب *
.أكثر من  0504وحدة في الشركات الخاصّة ووكاالت التوظيف *
.أكثر من  5504وحدة في مراكز تقييم علم النفس المروري *
.أكثر من  584وحدة في مراكز تدريب الطيران وشركات الطيران *
.أكثر من  044جامعة حول العالم *
.أكثر من  40جيش عسكري في العالم *
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ADHD: Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder .
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جهاز  K5لقياس اللياقة القلبية التنفسية وااليض الغذائي عن بعد (تقنية الوايرليس )

مختبر العالج الطبيعي والتاهيل

ت
 االشعة تحت الحمراء  : Infraredيمكن استتعمل ذت ا العتمن متن العت
التهلبتتلت المصل تت المةتوصتتة متمتتت العلتت ت مالةوتت مالكستتمر مالحتتلالت
الرمملتيتميتتة الحتتلال مالمتمعتتة م ت متترز الرممتتلتيتف مةشتتمعة المصل ت .
التهلبتتلت اصا تتل ماتتر العستتل متستتلاا او ت التاتتلف الاتترم مال تترالستتيحية ت ت متتال الاوستتة ال ت  02اقي تتة متةتتتر الاستتف ذ ت االشتتعة
الكهرممغعليسية ميمت هل الاوا بم اار  0موف .

 الممالت ال يرل  :Shortwaveمذي اك تر االاهتتل استتةاامل ف تي معللاتة
اال تتتلبلت الريللتتتية ح الستتتيحية مالعمي تتتة ص كتوكتتت المص تتت ام ا تتتلبة
االربيتتتة ماالمتتتتلر مبتتتلصةم ا تتتلبلت محصاتتتة المص تتت ا تعمتتت ذتتت
الممالت كهرممغعليسية ات تراا اللي او اعتتل حترارل الليتة لتتيتا متن
التم ي الغ ااي ل عساة الم لبة العتلت متن تعشتيي التامرل الامميتة يتترام
تمن الاوسة من  51ال  02اقي ة .

 المماتتلت تتم ال تتمتية  :Ultrasoundيستتتةاف لع ت ا تتلبلت االعستتاة
ميستةاف التيتت تي
الرةمل الحلال مالمتمعة مالتمتقلت مااللتهلبلت مالعا
تم ي الممالت الحرارية ال ااة الاسف متترام مات الاوسة من 8-1
اقلاق ميح ر استةاامهل قتر ال وت مالغتاا ال تملء ماالا تل المركتيتة
ماالملكن التي يص ا يهل الحس .

 الع بللكهربلء  : Electrolyte therapyتعم الكهربلء او ت ويت االالف مالتتمرف
متوذيتت العلتتوة الم تتلبة متتن ةتت تو يراتهتتل الميكلعيكيتتة مالكيميلميتتة مالمغعليستتية
مالحراريتتة  .متستتلاا تتي ستترات التوذي ت لم تتملهل ال ت االعستتاة العمي تتة ممتتن ذ ت
االاهتل التحصيت الكهربتلاي الت ي يعمت اوت تعشتيي التامرل الامميتة مالومصلميتة عتياتة
إل رات الهيستلمين ي االعساة .

 الليزر : laser
يعمللع ىلللع الىللعضع العضللل
لالمراض الجلدية

لضللملر لالعلللال الماا للع لالعيللل ا لالرلمللاعيز

