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 ج األكاديمي وصف البرنام       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات 

التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 امعةكلية الحلة الج المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات االشعة والسونار القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

 قسم تقنيات االشعة والسونار

 بكلوريوس تقنيات االشعة والسونار اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 والعمليةالدراسة النظرية  برنامج االعتماد المعتمد   .6

المؤثرات الخارجية  .7

 األخرى 

 المكتبة واالنترنيت والمختبرات والمستشفى والعيادة االستشارية

 1/7/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 توصيل المقررات الدراسية للمتعلم وتحقيق النتائج المخططة . -1

 مة مع التفاصيل الدراسية .تحقيق نسبة انجاز لمفردات المقرر الدراسي  متوائ -2

 زيادة المعرفة التجريبية لمفردات المنهج وتمكين الطالب من التجريب  -3

 زيادة القدرة المعرفية لدى الطالب من خالل زيادة تماس الطالب بالمعرفة -4

 تخريج مالكات تقنية قادرة على العمل في مجال االشعة . -5
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 ة  باالشعة  والسونار.تعليم الطلبة لكيفية استخدام األجهزة الخاص -6

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية   - أ

 ادراك أهمية المواد الدراسية للمراحل خالل األربع سنوات  -1أ

 تعريف الطلبة بكيفية استخدام أجهزة االشعة والسونار.      -2أ

عة وتطبيقاتها المختلفة. وتنفيذها من خالل . يمارس العمل في مجال تقنيات األش3أ

 المقررات الدراسية.

التعرف على استخدام التقنيات الحديثة في التصوير اإلشعاعي التشخيصي، والموجات  -4أ

فوق الصوتية، والرنين المغناطيسي، والطب النووي، والتصوير اإلشعاعي المقطعي، 

 والعالج اإلشعاعي

بمخاطر التعرض لإلشعاع وكيفية حماية العاملين والمرضى توعية الطالب وتعريفهم  -5أ

 من هذه المخاطر.

 يقوم بإجراء الفحوصات الخاصة باألشعة والسونار. -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

يؤهل الطلبة للعمل كتقنيين طبيين في مجال تقنيات األشعة التشخيصية في أقسام  - 1ب 

 لطبي في المستشفيات والمراكز الصحية.األشعة والتصوير ا

يتمكن الطالب  من فهم الصور اإلشعاعية بمختلف أنواعها والعمل مع أطباء األشعة  - 2ب 

 وأطباء الطب النووي واألطباء المتخصصين في األورام وغيرها من األمراض.

 تنمية القدرات التعليمية والبحثية ومهارات اإلبداع لدى الطالب.    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 التعليم الصفي من خالل المحاضرات النظرية والعملية. -1

 اعداد التقارير والبحوث العلمية. -2
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 طرائق التقييم      

 االمتحان أو التغذية الرجعية. -1

 النشاط اليومي  -2

 كتابة البحوث والتقارير -3

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 العمل بروح الفريق الواحد -1ج         

 االلتزام باخالقيات المؤسسة الجامعية-2ج

 استقبال المعلومات والتقبل المعرفي -3ج

 حب العمل المكلف به  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 تكليف الطلبة بمهام على شكل مجاميع.  -1

 اعداد البحوث من خالل االستفادة من المكتبة واالنترنيت.  -2

 لبة لألجهزة ذات التخصص.ممارسة الط -3

 طرائق التقييم    

 انجاز المهام المكلف بها. -1

 المواظبة على تلقي المحاضرات. -2
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المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 الشخصي(.

 لفةقدرة الطالب على استخدام اجهزة التصوير الشعاعي المخت-1د

 قدرة الطالب على التشخيص باستخدام االشعة -2د

قدرة الطالب على اجراء القياسات المعياريه لألجهزة و قياس نسبة األشعاع التي  -3د

 يتعرض لها المرضى والعاملين والنسب المسموح بها للحد من مخاطر االشعاع.

 قدرة الطالب على تنفيذ البحوث والمشاريع الصغيرة.-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 المحاضرات النظرية في القاعة الدراسية  -1

 المحاضرات العملية في المختبرات التخصصية. -2

  data show)استخدام وسائل االيضاح ) -3

 اللوحة البيضاء -4

 استخدام التعليم االلكتروني والمدمج -5

 طرائق التقييم          

 االمتحانات النظرية والعملية  -1

 اليومية  االمتحانات -2

 الواجبات البيتية -3
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي نظري

 - 100=50*2 المصطلحات الطبية  األولى

 100=50*2 100=50*2 الكيمياء العامة  األولى

 100=50*2 100=50*2 علم البايلوجي  األولى

 100=50*2 100=50*2 التشريح العام  األولى

 100=50*2 100=50*2 الفسلجة  األولى

 100=50*2 100=50*2 الفيزياء العامة  األولى

 100=50*2 50=50*1 اسس التمريض  األولى

 100=50*2 50=50*1 تطبيقات الحاسوب  األولى

الديمقراطية وحقوق   األولى

 االنسان

2*50=100 - 

 - 50=50*1 اللغة العربية  ىاألول

 - 50=50*1 اللغة االنكليزية  األولى

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تهيئة الطالب على اجراء الفحوصات االشعاعية .1

 التدريب العملي في المستشفيات والعيادات االهلية والحكومية .2

 االطالع على الطرق القديمة والحديثة المستخدمة في مجال اجهزة االشعة .3

 

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 معدل الطالب للدراسة الثانوية  .1

 مقابلة الطالب والوقوف على مؤهالته الشخصية والبدنية. 2

 . الطاقة االستيعابية للقسم3

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 والبحث العلمي الكتب المقررة من وزارة التعليم العالي.1

  المصادر العلمية الخارجية.2

 المكتبات واألنترنيت.3
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

ى المرحلة االول

2020/2021 

المصطلحات  

 الطبية

 اساسي
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي الكيمياء العامة 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي علم البايلوجي 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي التشريح العام 

   √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي الفسلجة 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي الفيزياء العامة 
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 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √  √ اساسي اسس التمريض 

تطبيقات  

 الحاسوب

 اساسي
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

الديمقراطية  

 وحقوق االنسان

 اساسي
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي اللغة العربية 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي اللغة االنكليزية 
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