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 الدراسي صف المقررو

 

 الجامعةبن خلدون   كلية ا المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات االشعة والسونار     علمي القسم ال .2

 مريض اسس ت )اسم المادة(المقرر م اس .3

 الكتروني )عند بعد(  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعات  3عملي=    2نظري +  1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/   11/    4        تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
قسم تقنيات االشعة والسونار الى فهم المباديء االساسية للتمريض  يهدف المقرر الى دراسة الطالب في  .9

ويعتبر من اركان الطب لتقديم الخدمات  في مجال االشعة وخدمات السونارالى المرضى في المراكز 

 الصحية والمستشفيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها    يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10
   هداف المعرفية األ -أ
 ان يكون الطالب قادرا على معرفة اساسيات المريض الراقد في الوحدة الطبية  -1أ

 ان يكون قادرا على على معرفة صحة البيئة والتلوث من االشعاعات او الملوثات  -2أ

 الفحوصات االشعة ءالوقاية من االمراض المعدية والتاكد من المريض قبل اجرا  -3أ

   مقرر.ة بالالخاص يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب المهارة والخبرة في البرامج التربوية والصحية  – 1ب 

 اكتساب الفهم التشخيصي للمريض من خالل الفحوصات الجسمية  – 2ب 

 اكتساب المهارات في فهم اخذ العالمات الحيوية وقرائتها والتدريب عليها  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 عبر الوسائل بالكوكل ميت والكالس روم       رية منصات التعلم اإللكترونيم المحاضرات النظاستخد ا -1

 مشاهدة الفيديوهات المحمولة على المنصات اإللكترونية -2

 

، باإلضافة إلى اعتماد مصادر إضافية إلثراء التمريض م ونظريات أساسيات تعليم الطالب مفاهي 

 التمريض المحاضرات بالمفاهيم الحديثة ألسس 
 رائق التقييم  ط     

 

 الواجب البيتي  -1

 االمتحانات اليومية  -2

 التقارير  -3
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 الحضور اليومي  -4

 المشاركة في المحاضرات  -5

 المهارات وسرعة إنجاز المهام  -6

 درجة االمتحانات الشهرية -7

 

لمستشفى  فهم  المادة العلمية والتدريب العملي في المختبر او ا يتم تقييم الطالب بناًء على نجاحه في 

وتطبيق المفاهيم االساسية في المجال الطبي  االجهزة الطبية كقياس الضغط والحرارة والنبض  استخدام و

 والصحي. 
 القيمية   األهداف الوجدانية و -ج

 االستاذ والطلبة. باب الحوار بين  فتح -1

 يةيعرف الطالب طريقة المناقشة البناءة والموضوعية من خالل طرح األسئلة العلم -2

 االمتحان الشفهي بعد نهاية المحاضرة او قبل البدء بالمحاضرة اعتماد أسلوب  -3

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القدرة على نقل األفكار  -1

 فتح آفاق جديدة للطالب وتوضيح العالقات العامة بين الجانب العملي والنظري  -2

 القدرة على تكوين فرق البحث والعمل الجماعي  -3

 استخدام وسائل االتصال الحديثة للتفاعل اإليجابي مع األستاذ  -4

 تعزيز الثقة بالنفس من خالل عرض التقرير ومناقشته -5

 
 طرائق التقييم     

 

 عبر الوسائل بالكوكل ميت والكالس روم    م المحاضرات النظرية منصات التعلم اإللكترونياستخد *ا

   

 المنصات اإللكترونيةمشاهدة الفيديوهات المحمولة على * 

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 القدرة على نقل األفكار  -1

 بين الجانب العملي والنظري ة ة للطالب وتوضيح العالقفتح آفاق جديد  -2

 لجماعي القدرة على تكوين فرق البحث والعمل ا -3

 تعزيز الثقة بالنفس من خالل عرض التقرير ومناقشته -4
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات((  بنية المقرر  - 1 .11

 الساعات  األسبوع 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
تحقيق اهداف )معرفية او  

مية  ية او وجدانية والقيمهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

1 

1  

نظري+ 

 عملي  2

معرفة الطالب  

بالمادة العلمية  

وادراك المهارات  

العلمية والذهنية  

 والمهنية 

مقمة عن التمريض واساسياته 

 وتعاريف مفهوم الصحة 

تعليم  

الكتروني+  

عملي في  

 المختبر 

كوسات يومية  

تحانات  وام

شهرية وفصلية  

مع تقارير  

علمية لكل  

 طالب.

2 = = 

تعريف المرض والرعاية الصحية  

االولية والمؤسسات الصحية في 

 العراق

= = 

3 = = 

مؤهالت الممرض وعالقته  

بالمرض والمجتمع وعالقته  

 بالعاملين في المستشفى 

= = 

4 = == 

 العالمات الحيوية 

تعريف الحرارة وقياس الحرارة 

 ريق الفم واالبط والشرجعن ط

= = 

5 =  

تعريف النبض وقياس نبض القلب  

ومعرفة مواقع النبض وصفات 

 النبض 

= = 

6 =  

تعريف التنفس وانواع التنفس 

ومعرفة بعض االمراض التنفسية  

 والعوامل المؤثرة على التنفس

  

7 =  
تعرف ضغط الدم وانواعه وطريقة  

 قياس ضغط الدم 
  

8 =  

اوضاع المريض  -الية الجسم

وكيفية التعامل مع المريض بتغير 

اوضاعه) الظهري والوضع 

والركوع وشبه    المكبوب والجانبي

 الجلوس( 

  

9 =  

كيفية اعطاء وخزن االدوية تعريف  

الدواءوتأثيره والهدف من اعطاء 

 الدواء

  

10   
طرق اعطاء الدواء) الفم والشرج 

 والزرق واالستنشاق( 
  

11   
المباديء االساسية للتعقيم والتطهير  

 الطبي والجراحي 
  

12   
القسطرة البولية تعريفها والحاالت  

 المرضية التي تستخدم بها 
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13   
الحقنة الشرجية تعريفها وانواعها  

 كيفية استخدامها 
  

14   
غسيل المعدة الدواعي المستوجبة 

 لغسل المعدة وطرق استخدامها
  

15   

طناعية الحاالت التي التغذية االص

يجب اعطاء التغذية االصطناعية 

 فيها 

  

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2.  10

 الساعات  األسبوع 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
تحقيق اهداف )معرفية او  

ية او وجدانية والقيمية  مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  وع اسم الوحدة / أو الموض

16   
دور الممرض في التصوير  

 الشعاعي طرق الفحص الشعاعي 
  

17   
تحضير المريض للفحص الشعاعي  

 العام 
  

18   
  تحضير المريض للفحص الشعاعي

 الخاص بالجهاز الهضمي والمرارة
  

19   
تحضير المريض للفحص الشعاعي  

 الخاص بالجهاز البولي 
  

20   
مباديء  -السعاف االوليا

 وتطبيقات االسعافات االولية 
  

21   
عملية   -الضمادات واالربطة

 تضميد الجروح 
  

22   

  -انواع الجروح -الجروح والنزف

مواضع الضغط  -تعريف النزف

 الشرياني 

  

   تعريفها وانوعها  -الحروق   23

24   
االختناق تعريفه وانوعه وطرق 

 االسعاف 
  

25   
القلبي الرئوي تعريف  النعاش

 التنفس االصطناعي وطرقه 
  

26   
الكسور تعريفها وانوعها وطرق 

 االسعاف 
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   التسمم انواعه وطرق االسعاف   27

   مباديء الدفاع المدني    28

   اصابات الحرب    29

   اصابات الحرب    30

 
 

 البنية التحتية   .12

 Fundamental nursing : ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  

 اعتماد خطة دراسية تراعي معايير االعتماد األكاديمي للتخصص.  -1

العمل على تحديث المناهج الدراسية لتواكب تطور المناهج والتقدم السريع والطفرة السريعة في العلوم   -2

 والبحث العلمي.

تصال بالجامعات ذات السمعة الطيبة والتبادل الثقافي  السعي المبرمج للوصول إلى حدود العلم من خالل اال -3

 على مستوى البحث أو الزيارات أو التبادل الثقافي الكتساب الخبرة والمعرفة النظرية بالعلوم. 

 استخدام الوسائل الحديثة في تنمية قدرات الطالب -4

 

 
 

 

 اللجنة العلمية في القسم:

 

 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ: 

 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ: 

 التوقيع:

 :ارئيس

 التاريخ: 

 
 


