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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 = 
 –االلقاء  ابالشعة السينيةعن الفحص مقدمة 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
 –االلقاء  انواع التصوير ابالشعة السينية

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
 –االلقاء  اشعة الثدي )ماموجرايف( 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 

 –االلقاء  االشعة السينية العادية 

 المناقشة 

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
 –االلقاء  التصوير بعامل تباين او صبغة 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
 –االلقاء  التصوير املستمر )فلوروسكويب( 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
 –االلقاء  اشعة الطرح الرقمي

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
 –االلقاء  اشعة االسنان 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
احملوسب   املقطعي  التصوير  جهاز 

(CT-scan ) 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
 –االلقاء  مراحل تطور جهاز التصوير املقطعي

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
 –االلقاء  DEXAجهاز فحص كثافة العظام  

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

ابملوجات   احلصى  تفتيت  جهاز 
 التصادمية

 –االلقاء 

 المناقشة 

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 

 –االلقاء  تصنيع االطراف الصناعية للمعاقي 

 المناقشة 

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 

 –االلقاء  MRIالتصوير ابلرني املغناطيسي  

 المناقشة 

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 

القلب  صدى    -  خمطط 

Echocardiogram 

 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 16
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 كتب المقرر ▪
       

1. https://drive.google.com/file/d/1_m5XOs12siwsl5
LzKl-xkmtpohT-uRdz/view 

2. Medical Instrumentation 

EngineeringTechniqueElectrical Engineering 

Technicalcollege 
3. https://bme.uotechnology.edu.iq/images/Lect

ures/LECTURES2019-

2018/4th%20stage/medical%20instrumintatio

n/artifical%20limbs/Lecture%201.pdf 

4. https://lengmona.ga/3d65c3314e/9e9941314

d494bd219f2435c37ab36f8 

 - المراجع الرئيسيه  •

الكتب والمراجع التي يوصى بيها   

 العلمية التقارير )المجالت 
- 

  المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،.....
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