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ADINSTRUMENTS.com
North America

Tel: +1 888 965 6040
Fax: +1 866 965 9293

info@adinstruments.com

South America
Tel: +56 2 356 6749

Fax: +56 2 356 6786
info.cl@adinstruments.com

United Kingdom
Tel: +44 1865 891 623

Fax: +44 1865 890 800
info.uk@adinstruments.com

Brazil
Tel: +55 11 3266 2393

Fax: +55 11 3266 2392
info.br@adinstruments.com 

Germany
Tel: +49 6226 970105

Fax: +49 6226 970106
info.de@adinstruments.com

Indian Subcontinent
Tel: +91 11 4306 5615

Fax: +91 11 4306 5614
info.in@adinstruments.com 

North Asia
Tel: +86 21 5830 5639

Fax: +86 21 5830 5640
info.cn@adinstruments.com

Australia
Tel: +61 2 8818 3400

Fax: +61 2 8818 3499
info.au@adinstruments.com

South East Asia
Tel: +60 3 8024 5296 

Fax: +60 3 8023 6307
info.sea@adinstruments.com

New Zealand
Tel: +64 3 477 4646

Fax: +64 3 477 4346
info.nz@adinstruments.com

Japan
Tel: +81 52 932 6462

Fax: +81 52 932 6755
info.jp@adinstruments.com

International
Tel: +61 2 8818 3400

Fax: +61 2 8818 3499
info.au@adinstruments.com

GLP
21CFR Part11
Compliance

ISO 9001:2008 : شهادة نظام إدارة الجودة رقم

 ADInstruments ومعدل ومحسن موجات اإلشارة مع معايير اإلتحاد األوروبي. معدل ومحسن موجات اإلشارة للـ PowerLab تتوافق جميع نظم الـ
المخصص للتجارب البشرية يتوافق مع معايير السالمة للمرضى IEC60601-1 ويتوافق أيضا مع CSA C22.2   رقم   M90-601.1، وUL Std رقم  1-2601 

الكهربائية. الطبية  لألدوات  لمعاييرالسالمة 

المزايا و الفوائد

 .ADInstruments Pty Ltd هي عالمات تجارية مسجلة لشركة الـ Scope و PowerLab, MacLab, LabChart, LabTutor, LabAuthor, Chart الـ
10/11/LT4 جميع العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها

طلب المعلومات

LabTutor جتارب الـ

الجداول  في  المسجلة  تجاربهم  بيانات  من  قيم  بتسجيل  الطالب  يقوم 
المرتبطة بها. بعد ذلك يتم تلقائيا إنشاء رسوم بيانية من هذه القيم.

الرسوم البيانيه

من  اإلنتهاء  تحقيقهاعند  المتوقع  التعليمية  لألهداف  المقدمة  تعرض 
التجربة العلمية و كما تزود الطالب بالمعلومات العلمية الالزمة ألدائها.

املقدمة

تتيح تجارب الـ LabTutor المتناسقة والخطوات المرفقة معها  المجال أمام الطالب بأن يقوموا بإنجاز األعمال المخبرية المخصصة لهم بمفردهم مع الحد األدنى من اإلشراف والشرح 

من قبل المعلم. يكون نتاج ذلك الحصول على تعلم أفضل وفعال، وكما يؤدي الى اإلستفادة القصوى من المخابر العلمية.

التقارير 

والرسوم  التحليل  الطالب وجداول  قبل  المستخرج من  البيانات  نقل  يتم 
البيانية تلقائيا الى صفحة التقارير. يتم حفظ هذه التقارير المنجزة على 

صفحة مخدم الـ LabTutor من أجل ارسالها أو التعديلها الحقا. 

المعدة  اإلشارة  إقتباس  إعدادات  البيانات على   تشمل صفحات تسجيل 
مسبقا، والتعليمات  الواضحة، و روابط متشعبة لمعلومات إضافية.

احلصول على البيانات

يتضمن الـ LabTutor 4 السويت التعليمي (MLS400) عىل:
LabTutor Client

LabTutor Server 4
LabAuthor 4

 MLS405 LabTutor Online(إضافته إختياريه) 
ميكنك رشاء تراخيص لإلتصال بـ LabTutor أُنالين بعدد طالبك من املوقع التايل:

www.adinstruments.com/labtutoronline 

يرسل الـ LabTutor 4 سويت التعليمي مع نظم الـ PowerLab املخصصة للتدريس:
PTB4151, 4152, 4153, 4154, 4262, 4263, 4264, 4265

ميكنك تحديث أو ترقية الـ LabTutor 4 تيتشنج سويت اىل أي إصدار جديد مجانا 

بالتجربة  القيام  من  الطالب   تجارب  عرض  في  المتبعة  الطريقة  تساعد 
التعليمات  خالل  من  وذلك  خطوه  خطوة  وسهل  فَعال  بشكل  بمفردهم 
الواضحة والرسومات البيانية المرفقة، والنصائح لحل أي مشكلة تواجههم.

اإلعداد

الروابط  مع  تحليلها  المطلوب  والمميزات  المستنتجة  البيانات  نقل  يتم 
نتائجهم  تحليل  الطالب على  التحليل. بحيث تساعد  الى صفحة  المتشعبة 

بطريقة واضحة وسهلة.

التحليل

■ LabTutor 4 تيتشنج سويت

ميزة تسجيل اإلشارات الحيوية  ■
برسعة واقعية

سهولة إنشاء وإدارة مقررات  ■
دراسية متعددة من خالل 

واجهة املخدم 

إتاحة املجال أمام الطالب  ■
إلنجاز تقارير التجارب داخل 

او خارج املخترب 

سهولة التحضري وإمكانية  ■
القيام بالتدريس العميل 

املخربي عىل الحاسب

تنصيب و تحديث التجارب  ■
عىل جميع حواسيب املخرب 

من خالل موقع مركزي واحد 
(املخدم)

■  LabAuthor يسمح برنامج
املرفق مع LabTutor بتغيري، 
أو تعديل  أو اضافة مكونات 

اىل التجارب املعدة مسبقا، كام 
يسمح بإنشاء تجارب جديدة 

أيضا

إمكانية اإلستفادة من مكتبة  ■
الـ LabTutor 4 للتجارب 
العلمية والتي يتم إضافة 

تجارب جديدة إليها بإستمرار ، 
لتحميل التجارب الجديد مجانا  

 LabTutor® 4 التعريف بمنظومة الـ
 مع مخدم و مكونات المنظومه الموجودة على اإلنترنت 

طاقم LabTutor 4 مع المخدم و مكونات الطاقم الموجودة على اإلنترنت هو حل متكامل للتدريس المخبري لمواد علوم األحياء، والذي 

يساعد في توفير الوقت وتكاليف تحضير للدروس،   باإلضافة الى المساعدة في الحصول على نتائج تعليمية أفضل.  

التعلم بالتجربة
يوفر الـ LabTutor للطالب أكثر من ۱۱۱ تجربة قائمة بذاتها تضم أكثر من٦٠٣  تمرينا. وكما يتيح للطالب الحصول على بيانات حقيقية 

بأنفسهم خطوة  نتائجها  العلمية وتحليل  التجارب  الطالب محاكاة  النظام يستطيع  الـ PowerLab. من خالل هذا  بإستخدام نظم  حية 

خطوه دون الحاجة الى مساعدة أو إشراف أحد،  وذلك عن طريق إتباع الخطوات المرفقة بالتجربة. وكما يتيح لهم أيضا فرصة إختبار 

فهمهم للمبادىء العلمية لكل تجربة. إن الطبيعة التفاعلية والهيكلية السهلة، والمضمون الشامل للتجربة، تساعد في المحافظة على شد 

إنتباه الطالب لتعزيز عملية التعلم عندهم.

زيادة التوفير والقدرة اإلنتاجية للمخابر العلمية 
ال لجميع الموارد. بإستخدامك  يساعد الـ LabTutor على جعل المخابر العلمية أكثر فعالية وإنتاجية وكما يساعد على تحقيق توفير فَعَ

للتحضير واإلشراف  الالزم  الوقت  المرفقة لكل تجربة، مما يسمح لك توفير  العلمية  الكراسات  للـ LabTutor ال تحتاج إلعداد وطباعة 

على التجربة المخبرية. باإلضافة الى ذلك ومن أهم مميزاته بأنه يسمح للطالب بتحضير التجارب قبل القدوم الى المخبر 

وتحليل النتائج وكتابة التقارير في وقت الحق بعد حصة المخبر، مما يساعد المؤسسة التعليمية على اإلستفادة القصوى 

من المخابر العلمية من خالل إستضافة عدة فصول دراسية وتدريبية أخرى.

إدارة الفصول الدراسية ومحتوياتها من خالل جهاز واحد
المسجلين من خالل جهاز مركزي. بحيث يمكنك  الطالب  بيانات  الدراسية و  الفصول  إدارة   LabTutor الـ يسمح مخدم 

من إستيراد قوائم بأسماء الطالب، تعيين مجموعة من التجارب لقائمة معينة من الطالب أو لفصول دراسية مختلفه، وكما 

المتغيرات على  به من خالل جهاز حاسوب واحد وتحديث هذه  القيام  التجارب. كل ذلك يمكنك  أيضا تحديث  يمكنك 

جميع الحواسيب الموجودة في غرف متعددة الموصولة بالشبكة دفعة واحدة.

تعليم أفضل، توفير ملحوظ

من  قلل  المشاركة،  على  طالبك  حفز 
اإلشراف عليهم وخفض مواردك.

يسمح الـ LabTutor للطالب بالتحضير للتجربة قبل المجيء الى المخبر، كما يسمح لهم تحليل النتائج، كتابة التقارير وتسليمها من أي حاسوب موصول بشبكة اإلنترنت 
و أي متصفح لإلنترنت. يستطيع المشرف أيضا أن يقوم بتسجيل الدخول إلستعراض وتقييم تجارب الطالب وتقاريرهم المنجزة.  
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■ كفاءة وفعالية في تعلم علوم الحياة
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< LabTutor 4 ■< 3 تيتشنج سويت < 2 >

إستخدم تكنولوجيا اليوم لصاحلك

مخدم LabTutor (جديد)
بسهولة،  متعددة  تعليمية  دورات  بإدارة  لك  تسمح  إدارية  مركزية  واجهة  عن  عباره  هي 

باإلضافة الى إدارة معلومات الطالب، كل ذلك من خالل حاسوب واحد. تستطيع من خالل 

الدراسية من موقع  المختبرات  تنزل، تنصب، وتحُدث مقررات  أن  المرفق   LabAuthor الـ

الـ ADInstruments أو التجارب الخاصة بك بطريقة سهلة جدا. بإستخدامك لهذه التقنية 

من  بل  األخر،  تلو  واحدا  الطالب  حواسيب  جميع  على  سبق  ما  بكل  القيام  الى  التحتاج 

خالل حاسوبك الخاص أو أي حاسوب موصول بشبكة القسم وتحدث كل ما قمت بتغييره 

المخبرية  وأعمالهم  الطالب  بيانات  حفظ  سيتم  الطالب.  حواسيب  جميع  على  أوتوماتيكيا 

على المخدم المركزي بحيث يستطيعون اإلطالع عليها و تعديلها الحقا من أي حاسب. نعم 

إن مخدم مركزي واحد يحقق لك كل هذه اإلمكانيات.       

LabTutor 4 (واجهة جديدة للطالب)
الطبيعة التفاعلية للبرنامج توفر للطالب خبرة تعليمية مميزة. بحيث تسمح لهم بتسجيل 

وتحليل نتائج وبيانات تجاربهم. وكما توفر لهم المعلومات العلمية والخطوات الالزمة ألداء 

التقارير حولها خطوة  كتابة  ثم  وتحليلها، ومن  الحيوية  اإلشارات  إقتباس  محاكاة  التجربة، 

بخطوه.   

LabAuthor (مشمول أيضا في الالبتيوتر)
التجارب  إضافة معلومات على  و  تغيير  تعديل،  بإنشاء،  لك  اإلستخدام يسمح  برنامج سهل 

المعدة مسبقا لتتناسب مع قدراة طالبك، وطبيعة المختبرات الدراسية وتجهيزاتها، وطبيعة 

متطلبات المناهج التعليمية.

ما هو اجلديد في الـ LabTutor 4؟
LabTutor إدارة الطالب والمناهج الدراسية بشكل مركزي من خالل مخدم الـ  ■

يسهل مخدم الـ LabTutor بشكل مركزي إدارة المناهج الدراسية. بحيث يمكنك إعداد وإدارة مقررات دراسية متعدده، تحديث وتثبيت التجارب على جميع أجهزة الحاسوب في كل 

الفصول الصفية، إستيراد وتعديل لوائح الطالب المسجلين في الفصل الدراسي، تعيين إداريين ومدربين للدورات الدراسية، إستعراض وتقييم لنشاط الطالب وتقاريرهم المنجزة والمسلمة.  

يمكن القيام بكل ذلك من دون الحاجة الى مساعدة أحد من قسم تكنولوجيا المعلومات.     

التجارب- تنزيل التجارب الجديدة أو المحدثة من موقع
الـ ADInstruments أو إضافة التجارب الخاصة بك. 

بطريقة  وتحكم  دراسية،  دورة  لكل  التجارب  حدد  الدراسية-  المقررات 
تسليم الطالب لتجاربهم المنجزة، أو السماح لهم بإستعراض أمثلة وحلول 

للتمارين لمقارنتها مع حلولهم ونتائجهم.  

الطالب و بياناتهم- إستيراد قوائم بأسماء الطالب، تتبع نشاطهم الفصلي، 
إستعرض بياناتهم وتقاريرهم المنجزة والمسلمة. 

يمكنك تحميل التجارب المرفقة مع LabTutor مجانا
كمستخدم للـ LabTutor يمكنك اإلستفادة مجانا من مجموعة واسعة من التجارب المعدة 

الشائعة  التجارب  باللغة اإلنجليزية. بعض هذه   مسبقا، حوالي ۱۱۱ تجربة و ٦٠٣ تمرينا 

متوفرة بلغات أخرى كالفرنسية، اإلسبانية، اإليطالية، األلمانية، البرتغالية، اليابانية، الكورية، 

تقوم  و  التجارب  من  حديثة  قائمة  تتصفح  أن  يمكنك  والمبسطة).  (التقليدية  والصينية 

www.adinstruments.com/education :بتنزيلها من خالل الموقع التالي

LabTutor الموصول بالشبكة (إضافه جديدة إختيارية)
المعلم  من  لكل  مفيدة  إختبارات  عدة  من  اإلستفادة  إمكانية  أُنالين   LabTutor الـ  يؤمن 

والطالب على حد سواء وبطريقة سهلة  من أي حاسوب. حيث يسمح للطالب بقضاء مدة 

أقل في غرفة المخبر وذلك عن طريق الوصول الى التجارب المخصصة لهم وإعدادها قبيل 

المجيء الى المخبر والقيام بإتمامها خارجه من خالل أي حاسوب موصول بشبكة اإلنترنت. 

اإلنترنت،  من خالل  والمسلمة  المنجزة  الطالب  تجارب  قراءة  المشرف   لالستاذ  يتيح  وكما 

مما يؤدي ذلك الى تقليص الحاجة الى تقديم تقارير مطبوعة. يتوافق الـ LabTutor أُنالين 

مع أي متصفح يدعم عرض ملفات الفالش مثل المتصفح: IE, Firefox or Safari  لكل من 

.Mac و الـ Windows أنظمة الـ

■  القدرة في الوصول الى التجارب من أي مكان عن طريق الـ LabTutor الموصول بشبكة اإلنترنت 
(إختياري).

يوفر الـ LabTutor الموصول بالشبكة إمكانيات جديدة لتنظيم وتنسيق أي برنامج تعليمي في مختبر علوم الحياة. بحيث يمكنك كمشرف على المادة التعليمية إتاحة المجال لعدد 

كبير من الطالب في فصول دراسية مختلفة من إستخدام المخبر الدراسي، وكما يتيح المجال أمام الطالب مراجعة وإنجاز التجارب العلمية المقررة لهم وكتابة التقارير خارج المخبر.

الطالب  يقوم  التجربة  من  اإلنتهاء  بعد  المخبر:  حصة  بعد  ما  نشاطات 
يتيح  مما  منزلي  كواجب  التجربة  حول  تقاريرهم  بكتابة  المخبر  خارج 
المجال أمام مجموعة أخرى من الطالب لإلستفادة من إستخدام المخبر 

لمحاكاة تجارب عديدة أوإستقبال فصول دراسية أخرى. 

على  المنجزة  وتقاريرهم  الطالب  أعمال  إستعراض  والتقييم:  المراجعة 
شبكة اإلنترنت، وكما يسمح للطالب بالوصول الى أعمالهم المنجزة طوال 

الفصل الدراسي.

LabTutor 4  السويت التعليمي عمل مبتكر للتعليم

ما هو اجلديد في الـ LabTutor 4؟

التحضير قبل المجيء الى المخبر: يسمح للطالب بتكوين معرفة مسبقة 
الخلفية  قراءة  طريق  عن  بإجرائها  سيقومون  الذي  التجربة  طبيعة  عن 

العلمية للتجربة والخطوات الواجب إتباعها قبل المجيء الى المخبر.

شبكة المؤسسة

LabAuthor المدربيين/المعلميين

LabTutor مخدم

المخبر الفصل الدراسي

LabTutorLabTutorLabTutor

شبكة اإلنترنت

تجارب LabTutor  المدربيين/المعلميين
 ADInstruments.com

 على اإلنترنتLabTutor المتوفر

المكتبة

المنزل

أي مكان
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