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شهادة تجميع األجهزة 

  الطبية

 

Begin a career in a high-technology industry, manufacturing life-saving equipment. 
 

  !إتمام فصلين دراسيين بعد فقط على وظيفة حصلإ
 

منح بعد إتمام فصليين دراسيين تُ ُمعتمدة شهادة تجميع األجهزة الطبية هي شهادة دراسية 
( مستوى المبتدئين)صول على وظيفة حمتتاليين. الشهادة ُصممت خصيصاً لمن يرغب في ال

  .و الحيوية تجميع األجهزة الطبية بأِلخْص مجال و يا الرعاية الصحيةݘتكنولو تفي مجاال
 

مع العديد   (LWTech)يا ݘواشنطن للتيكنولو كْ يمعهد لِ  تربطبفضل العالقات القوية التي 
ً  قد ُصممت ةمنهجية البرنامج الدراسي فإن ,بسياتل شركاء الصناعةمن  بأفضل  خصيصا

  التي من خاللها و  ,الهادفةو  الحديثة العملية الفنيةالمهارات الكثير من والمعاير التعليمية 
ُممكْن في العديد من  وجه أكملعلى إتمام دورهم الوظيفي  ُطالب البرنامج من َسيتمكن

 التجميع/, التركيبو منتجات األجهزة الطبيةأتجميع ُمعدات  –التي تتضمن و  التطبيقات
ِلحام الدوئر  كية.الضوئية, والميكاني ,اإلليكترونيةالكهربية ,الصحيح لكل من العناصر 

ً لمعاير التصنيع الدولية.    المتعلقة بالتدقيقالصناعية الهامة و مهاراتال اإلليكترونية طبقا
قراءة المخططات والرسومات  نتج,مُ لل النهائي تشطيبال ,الجودةالكفائة وفحص ل الصناعي

 . الكفائةعالي بالتصنيع الالفنية الهامة و الطرق الهندسية, ناهيك عن المعاير
 

هذا البرنامج يوفر فصول دراسية )فترة مسائية(, و بالتالي فهو يمنح الفرصة لمن يعملون 
 دراستهم و ترقية مهارتهم. كمالإل الصباحيةفي الفترة 

 

   

Hany Roufael PhD 

سيتمكن الطالب الذين أكملوا بنجاح  
جمع األجهزة الطبية  ت برنامج شهادة 

 ياݘ واشنطن للتيكنولو ِليكْ  معهد  من 
(LWTech )  على الفوري  التقديم من  

المتعلقة  العديد من الفرص الوظيفية 
  التصنيع الطبي ، بما في ذلك مجاالت ب

 :)على سبيل المثال(

• Validation Technician 

• Timing Device Assembler 

• Team Assemblers 

• Electromechanical 
Assembler 

• Electrical & Electronics 
Assembler 

  مواعيد التقديم و القبول

  .فتوحةم اآلن

 2021 شتاء •

 2021 خريف •

Assistant Professor, Electronics Technology 

(425) 739-8100 x: 8575 

Hany.Roufael@lwtech.edu 
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ما هي الفرص الوظيفية 

 البرنامج؟ يالمتاحة لخريج

  و لمذيد من المعلومات برجاء اإلتصالأ  لإلستفسار

اليوم رحلة  أإبد

 نجاحك المهني! 

mailto:Hany.Roufael@lwtech.edu

