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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي 

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - 
 ةاجلامع  ابن خلدونكلية   : ة الكلي

 والسوانر  قسم االشعة : القسم العلمي
 السلوك املهن  : )املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 الثانية  املرحلة: 
 

 2021/     10/      11  اتريخ ملء امللف :  
 

 :     التوقيع
 مرمي ازهر علي غالب  :   اسم استاذ املادة

 2021/    11/    4:   لتاريخا

 :     التوقيع
 حممد  ةد. مرو   اسم رئيس القسم :

 2021/    11/    4:   لتاريخا
-  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - 

 يف القسم  ضمان اجلودة واألداء اجلامعي  جلنة دقـق امللف من قبل  
    

 :التوقيع
 : يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة    جلنة عضو  اسم  

 2021/    /      :التاريخ

 رة وصف املقرر الدراسي استما

 2022-2021للعام الدراسي 
 كلية ابن خلدون اجلامعة 
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 الدراسي صف المقررو

 

 الجامعة  ابن خلدونكلية  المؤسسة التعليمية  .1

 لسونار االشعة وا    علمي القسم ال .2

 السلوك المهني )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 ( ساعة اسبوعيا  2الحضور التقليدي حضوري / الكتروني ) أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/    10/     11       تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 

 يم الطالب كيفية التعامل مع مرؤسيه وزمالئه ومع املرضى وكذلك األجهزة واملعدات تعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر ه

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 .9
   هداف المعرفية األ -أ

 تعليم الطالب كيفية التعامل مع المرضى وذويهم  -1أ

 عها  التعرف على األجهزة الطبية وكيفية التعامل م -2أ

 التعرف على الشخصية وانواعها والصحة النفسية  -3أ

 التعرف على السالمة المهنية والوقاية من المخاطر  -4أ

 التعرف االنماط السلوكية  5أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 كتابة تقارير عن المواضيع في السلوك المهني  – 1ب 

 عمل مهام لمجاميع صغيرة  – 2ب 

 ئق التعليم والتعلم  طرا     

 المحاضرات النظرية والعرض التوضيحي 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االختبارات اليومية والفصلية والنهائية 

 

 
 القيمية   األهداف الوجدانية و -ج

 تنمية العالقات االجتماعية والتربوية بين المدرسين والطلبة  -1ج

 الحث على االلتزام واالنضباط -2ج

 التعليم والتعلم   طرائق    

 

 محاضرات نظرية معدة للطلبة 

 استخدام الداتا شو في عرض المحاضرات 

 
 طرائق التقييم     

 االختبار اليومي والفصلي  والنهائي 

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

 لعلمي االعداد العام ا-1د 

 اعداد تطبيقي لمهنية المدرسين -2د 
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات((  بنية المقرر  - 1 .10

 الساعات  األسبوع 
 مخرجات التعلم المطلوبة 

ية او مهاراتتحقيق اهداف )معرفية او 

   ة(مهارات عاموجدانية والقيمية او 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  الوحدة / أو الموضوع  اسم

1 

2 

 ساعة  
التعرف على الطلبة وشرح  

ملخص المادة والتعرف على 

 المهنة آداب مبادئ 

 االسئلة العامة  العرض  المهنة آداب مبادئ 

2 
2 

 ساعة  
التعامل مع الطبيب والزمالء 

 والمرضى 
الشرح  المهنةآداب مبادئ 

 والعرض 
  االسئلة الشفوية

 واختبارات 

3 
2 

 ساعة  
التعرف على مفهوم وتطبيقات 

 السلوك المهني 
الشرح  السلوك المهني

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

4 
2 

 ساعة  
الشرح  السلوك المهني العالقة بين العاملين ورؤسائهم 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

5 
2 

 ساعة  
خصائص العاملين في الحقل 

 الصحي
الشرح  االساسية للمهنة  ب اآلدا

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

6 
2 

 ساعة  
الحقوق االدبية والقانونية  

 للمريض 
الشرح  االساسية للمهنة  اآلداب 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

7 
2 

 ساعة  
تعريف وطبيعة االنماط  

 السلوكية 
الشرح  االنماط السلوكية 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

8 
2 

 ساعة  
دوافع وتفسيرات االنماط  

 السلوكية 

الشرح  االنماط السلوكية  

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

9 
2 

 ساعة  
أساليب االتصال تعريفها  

 وانواعها  

الشرح  أساليب االتصال 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

10 
2 

 ساعة  
صال  كيف تؤثر اساليب االت

 على السلوك 

الشرح  أساليب االتصال  

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

11 
2 

 ساعة  
تعريف وتصنيف االتجاهات 

 والميول 

االتجاهات والميول  

 السلوكية 

الشرح 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

12 
2 

 ساعة  
العوامل المؤثرة  في الميول  

 واالتجاهات 

االتجاهات والميول  

 السلوكية  

الشرح 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

13 
2 

 ساعة  
تعريف وتصنيف القيم  

 والعادات 

الشرح  القيم والعادات 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

14 
2 

 ساعة  
العوامل المؤثرة  في القيم 

 والعادات 

الشرح  القيم والعادات 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

15 
2 

 ساعة  
الشرح  الشخصية  لشخصية وتعريفها انماط ا

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

 

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

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
تحقيق اهداف )معرفية او  

ية او وجدانية والقيمية  مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  أو الموضوع اسم الوحدة / 

16 
2 

 ساعة  
الشرح  الشخصية  انواعها 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

17 
2 

 ساعة  
تعريف الصحة  

 النفسية وتجسيدها 

الشرح  الصحة النفسية 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

18 
2 

 ساعة  
الشرح  الصحة النفسية  العوامل المؤثرة فيها 

 عرض وال
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

19 
2 

 ساعة  
مفهوم وشروط  

 التوافق المهني  

الشرح  التوافق المهني 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

20 
2 

 ساعة  
استقبال المريض 

 والتعامل معه 

الشرح  سلوكية التعامل مع المريض 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

21 
2 

 ساعة  
  الحفاظ على اسرار

 المهنة

الشرح  سلوكية التعامل مع المريض 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

22 
2 

 ساعة  
الشرح  سلوكية التعامل مع المريض  تحديد المواعيد 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

23 
2 

 ساعة  
الحفاظ على حاجات  

 المريض 

الشرح  سلوكية التعامل مع المريض 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 تبارات واخ

24 
2 

 ساعة  
االطالع على 

 األدوات واألجهزة 

األجهزة  سلوكية التعامل مع 

 والمعدات الطبية 

الشرح 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

25 
2 

 ساعة  
أدامة وصيانة  

 األجهزة 

األجهزة  سلوكية التعامل مع 

 والمعدات الطبية 

الشرح 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

26 
2 

 ساعة  
لوقاية من المخاطر ا

 في العمل

الشرح  المهنية  السالمة

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

27 
2 

 ساعة  
الوقاية من المخاطر 

 االشعاعي 

الشرح  المهنية  السالمة

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

28 
2 

 ساعة  
الوقاية من المخاطر 

 والعدوى 

الشرح  المهنية  السالمة

 والعرض 
فوية  االسئلة الش

 واختبارات 

29 
2 

 ساعة  
تجنب الممارسات  

 الخاطئة في العمل

الشرح  المهنية  السالمة

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 

30 
2 

 ساعة  
تطبيقات في السلوك  

 المهني 

الشرح  تطبيقات في السلوك المهني 

 والعرض 
االسئلة الشفوية  

 واختبارات 
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 البنية التحتية   .11

 السلوك المهني : طلوبة  ـ الكتب المقررة الم1

 االنرتنيت ، رسائل وأطاريح   -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

 :( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 : ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 ريب على االجهزة االدوات الحديثة  ادخال المصادر الحديثة للتد 

 التحديثات المستمرة للقانون الفعالية االرقام القياسية  

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمية في القسم:

 

 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ: 

 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ: 

 التوقيع:

 :ارئيس

 التاريخ: 

 
 


