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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

. 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Physics of sound basic 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Basic acoustic physics 

and acoustical waves in 

human tissue 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Emphasis on ultrasound 

transmission in soft 

tissues 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Attenuation of sound 

energy  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
Attenuation of sound 

energy 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 

Parameters affecting 

sound transmission 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
Parameters affecting 

sound transmission 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
Resolution of sound 

beams  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
Interaction of 

ultrasound with tissues  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
Interaction of 

ultrasound with tissues 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
Interaction of 

ultrasound with tissues 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

Mechanics of 

ultrasound production 

and display  

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
Mechanics of 

ultrasound production 

and display 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 

Various transducer 

designs and 

construction, quality 

assurance bio-effect and 

image artifacts   

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 
Methods of Doppler 

flow analysis 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 



 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

   

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 


