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الوحدة / أو اسم  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

 

ريظن 2 األول  

يتعرف الطالب على 

مقدمة في التصوير 

 الطبي

Introduction 

to Medical 

Imaging 

 التعليم

 االلكتروني
االختبارا

 ت

 ةالشفوي

 

ريظن 2 الثاني  

يتعرف الطالب على 

 هجهاز الراديوكرافي
Radiography التعليم 

 االلكتروني
االختبارا

 ت

 ةالشفوي

ريظن 2 الثالث  
يتعرف الطالب على 

هجهاز الراديوكرافي 

 المحوسب

Computed  

Radiography 

 التعليم

 االلكتروني
االختبارا

 ت

 ةالشفوي
 الرابع

نظري 2  

يتعرف الطالب على 

 المفراس هجهاز

Computed 

Tomography  

(1) 

 التعليم

 االلكتروني
االختبارا

 ت

 ةالشفوي

ريظن 2 الخامس  
يوضح للطالب الية 

الحصول على الصور  

 في هجهاز المفراس

Computed 

Tomography 

(2) 

 التعليم

 االلكتروني
االختبارا

 ت

 ةالشفوي

ريظن 2 السادس  
يتعرف الطالب على 

 الرنين المغناطيسي هجهاز
Magnetic 

Resonance 

Imaging (1) 

 التعليم

 االلكتروني
االختبارا

 ت

 ةالشفوي

 First Exam                                                                    السابع

يوضح للطالب الية  ريظن 2 الثامن

لحصول على الصور  ا

الرنين في هجهاز 

 المغناطيسي

Magnetic 

Resonance 

Imaging (2) 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 ةالشفوي

 يتعرف الطالب على هجهاز ريظن 2 التاسع

التصوير باأمواج الفوق  

 الصوتية

Ultrasound (1) التعليم 

 االلكتروني
 االختبارات

 ةالشفوي

يوضح للطالب الية  ريظن 2 العاشر

الحصول على الصور  

باستخدام االمواج الفوق 

 الصوتية

Ultrasound (2) التعليم 

 االلكتروني
 االختبارات

 ةالشفوي

 يتعرف الطالب على هجهاز ريظن 2 ادي عشرحال

 الغاما كاميرا
Gamma 

Camera(1) 
 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 ةالشفوي
يوضح للطالب الية  ريظن 2 الثاني عشر

الحصول على الصور  

 الغاما كاميرا  باستخدام

Gamma 
Camera(2) 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 ةالشفوي

 يتعرف الطالب على هجهاز ريظن 2 الثالث عشر

 السبكت
Single Photon 

Emission 
Computed 

Tomography 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 ةالشفوي

 يتعرف الطالب على هجهاز ريظن 2 الرابع عشر

 البت
Positron 
Emission 

Tomograph 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 ةالشفوي
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 ـ الكتب المقرر  المطلوبة 1

 

 المحاضرات 

 The Essential Physics of Medical Imaging (JERROLD ـ المراهجع الرئيسية )المصادر(  2

T., J. ANTHONY, EDWIN M. JOHN M.) 

  اـ الكتب والمراهجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 

 

 

 كل األبحاث العلمية المختصة في التصوير الطبي

 ب ـ المراهجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 

 

 كل مايخص الدرس من االنترنت

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحدثية
 تطبيق بعض استراتيجات التدريس الحدثية

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية
 المنهجتوسيع مفردات 

 اعداد دورس عمل مستقبلية
 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم

 
 
 
 


