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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

- Introduction to Magnetic Resonance 

- Imaging Techniques (Lars G. Hanson) 

- Magnetic Resonance 

- Imaging (Stewart Carlyle Bushong) 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 حضور محاضرات في جامعات اخرى   -

 هناك فيديوهات متخصصه   -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 
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