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وصف المقرر
يوفر المقرر امكانية حل المشكلة باسلوب رياضي باالعتماد على االدوات التي تمثل جزءاً مهما ً من اللغة
البرمجية المستخدمة حيث يتيح المقرر الية التعامل مع اللغة البرمجية بأسلوب منطقي حيث تمثل ادواته جزءاً
مهما ً من مراحل بناء المترجمات لكل لغة برمجية.

 .1انًؤعغخ انتؼهًُُخ

خبيؼخ انمبدعُخ  /كهُخ انطت

 .2انمغى اندبيؼٍ  /انًشكض

األشؼخ انتشخُصُخ

 .3اعى  /سيض انًمشس

األشؼخ انتشخُصُخ SRA 603

 .4أشكبل انحعىس انًتبحخ

دواو سعًٍ

 .5انفصم  /انغُخ

عُىٌ

 .6ػذد انغبػبد انذساعُخ (انكهٍ)
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 .7تبسَخ إػذاد هزا انىصف

2117/2/24

-8أهذاف انًمشس ()Course Objective
تعريف الطلبت بأمراض اجهسه الجسم المختلفت وكيفيت تشخيص تلك االمراض شعاعيا ا

 .11يخشخبد انتؼهى وغشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى
أ -االهذاف انًؼشفُخ
ا -1اَىاع انطشق انشؼبػُخ
 .2اإلَدبداد انشؼبػُخ نأليشاض

ة  -االهذاف انًهبستُخ انخبصخ ثبنًمشس
 .1كُفُه لشأد انفهى انشؼبػٍ
 .2تشخُص انًشض شؼبػُب
غشائك انتؼهُى وانتؼهى

طريقة المحاضرة واستخدام السبورة الذكيةلشاءاد  ،تؼهى راتٍ  ،حهمبد َمبػ. انتذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسط . إسشبد انطالة إنً ثؼط انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب نتطىَش انمبثهُبد. انطهت يٍ انطهجخ يدًىػخ يٍ االعئهخ انتفكُشَخ خالل انًحبظشاد يثم يبرا وكُف ويتً ونًبرانًىاظُغ يحذدح
غشائك انتمُُى
 .1االختجبساد انُىيُخ انًفبخئخ
 .2ايتحبٌ االوعكٍ
 .3االيتحبَبد انغشَشَخ
ج -االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ
 .1كُفُخ انتؼبيم يغ انًشَط
 .2كُفُخ انىصىل نهتشخُص

غشائك انتؼهُى وانتؼهى
 .1ػًم اندىنخ انغشَشَخ فٍ لغى االشؼه
 .2لشأد االفالو انشؼبػُه

غشائك انتمُُى
 االيتحبَبد انغشَشَخ -ايتحبَبد االوعكٍ

د  -انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ( انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ ).
د -1متا بعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت .
د -2تنمية قدرة الطالب على التعامل مع المعلومات عن الطريق اإلنترنت.

د- 3

تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
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ثُُخ انًمشس

األعجىع

انغبػبد

يخشخبد انتؼهى
انًطهىثخ

اسم الىحذة  /المساق أو
المىضىع

غشَمخ انتؼهُى

غشَمخ انتمُُى

تؼهُى انطبنت ثأَىاع انطشق
انشؼبػُخ

اساسياث األشعت
التشخيصيت

عشَشٌ

أعئهخ ػبيخ
ويُبلشخ

انثبٍَ

2

تؼهُى انطبنت ثتشخُص
أيشاض اندهبص انتُفغٍ

التشخيص الشعاعي
للجهاز التنفسي

انثبنج

2

تؼهُى انطبنت ثتشخُص
ايشاض اندهبص انهعًٍ

التشخيص الشعاعي
للجهاز الهضمي

انشاثغ

2

تؼهُى انطبنت ثتشخُص
ايشاض انكجذ وانطحبل
وانجُكشَبط

التشخيص الشعاعي
للجهاز الهضمي

انخبيظ

2

تؼهُى انطبنت ثتشخُص
اَغذاداد اندهبص انجىنٍ

التشخيص الشعاعي
للجهاز البىلي

انغبدط

2

تؼهُى انطبنت ثشخُص
اوساو اندهبص انجىنٍ

التشخيص الشعاعي
للجهاز البىلي

انغبثغ

2

تؼهُى انطبنت تشخُص
كغىس انؼظبو

انثبيٍ

2

تؼهُى انطبنت تشخُص
اوساو وايشاض انؼظبو

التشخيص الشعاعي
للجهاز العظمي

انتبعغ

2

تؼهُى انطبنت االَضالق
انغعشوفٍ

العمىد الفقري

انؼبشش

2

تؼهُى انطبنت ثأوساو اندهبص
انؼصجٍ

امراض الجهاز العصبي

األول

2

انحبدٌ ػشش
انثبٍَ ػشش

 .21البنيت التحتيت

خهطبد انذيبؽ
َضف انذيبؽ

التشخيص الشعاعي
للجهاز العظمي

عشَشٌ
عشَشٌ

عشَشٌ

اعئهخ ػبيخ
ويُبلشخ او
ايتحبٌ اٍَ
أعئهخ ػبيخ
ويُبلشخ
أعئهخ ػبيخ
ويُبلشخ

عشَشٌ

أعئهخ ػبيخ
ويُبلشخ او
ايتحبٌ اٍَ

عشَشٌ

أعئهخ ػبيخ و
يُبلشخ

عشَشٌ

أعئهخ ػبيخ

عشَشٌ

أعئهخ ػبيخ و
يُبلشخ

عشَشٌ

أعئهخ ػبيخ و
يُبلشخ

عشَشٌ

أعئهخ ػبيخ و
يُبلشخ

الجهاز العصبي

عشَشٌ

يُبلشه وأعئهخ

الجهاز العصبي

عشَشٌ

يُبلشه وأعئهخ

 -1كتت انًمشسح

 -2انًشاخغ انشئُغُخ
ا -الكتب والمراجع التي يوصي به

Diagnostic imaging 7th ed

1. Radiology & imaging 7th ed Peter
Armstrong
Radiographic journal

( المجالت العلمية  ,التقارير) ,....
ب-المراجع االلكترونية ومواقع االنترنيت
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خطت تطىير المقرر
.31
 اتجبع يب هى يغتحذث وخذَذ يٍ وعبئم انتؼهُى وانتؼهى.
• االعتفبدح لذس االيكبٌ يٍ يغتدذاد َتبئح انجحىث انؼهًُخ فٍ األشؼخ انتشخُصُخ
• تطجُك اعتشاتُدُبد انتؼهُى انطجٍ انحذَج فٍ االشؼه انتشخُصُه

1.

