
1 
 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي 

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 
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 اجلامعة ابن خلدونالكلية: كلية 

 القسم العلمي: تقنيات االشعة والسوانر 
 التشريح الشعاعي اسم املقرر الدراسي )املادة الدراسية(: 

 ثانية املرحلة: ال
 

 2021/     11/     14اتريخ ملء امللف :     
 

 التوقيع   : 
 عبداللطيف وسام  .اسم استاذ املادة : د

 2021/     11/     14التاريخ:   

 التوقيع   : 
 م.د مروة حممد جاسم اسم رئيس القسم :

 2021التاريخ:   /    /  
-  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  - 

 دقـق امللف من قبل جلنة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي يف القسم 
 التوقيع:

 جلنة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي يف القسم: اسم عضو  
 2021التاريخ:   /    /  

 استمارة وصف المقرر الدراسي

2022-2021للعام الدراسي   

 كلية ابن خلدون الجامعة 



2 
 

 وصف المقرر الدراسي

 

 

 كلية ابن خلدون الجامعة  1.المؤسسة التعليمية 

/ المركز  علمي القسم ال  تقنيات االشعة والسونار  2.

 تشريح شعاعي/المرحلة الثانية  3 .اسم / رمز المقرر

 .د. وسام عبداللطيف 4 .اسم التدريسي   

أشكال الحضور المتاحة. ساعة اسبوعيا 2التقليدي  الحضور  5  

 سنوي    6.الفصل / السنة    

)الكلي(ساعات الدراسية عدد  ساعة  60 7.  

.8       

ف تاريخ إعداد هذا الوص  

14 /11/2021  

أهداف المقرر. 9 

 تعريف الطالب بالمعلومات االساسية لعلم التشريح الشعاعي لمختلف اجزاء جسم االنسان . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

؛ البرنامج.  
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وطرائق التعليم والتعلم   مقرر مخرجات ال  

 والتقييم 

 

هداف المعرفية األ -أ  

تعليم الطالب بأساسيات العلم-1أ  

تعريف الطالب على مواكبة التطور العالمي . -2أ  

-3أ  

-4أ  

-5أ  

-6أ  

مقرر. الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب   

التطبيق العملي للمواد العلمية – 1ب   

الخاصة بالتقنيات التقارير  – 2ب   

- 3ب   

-4ب   

طرائق التعليم والتعلم. 9 

 المحاضرات النظرية+العملية

 طريقة الكلية والعرض التوضيحي 

 الطريقة الجزئية 

 

 

.10     

 طرائق التقييم 

والفصلية العملية والنظرية   االختبارات اليومية  
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األهداف الوجدانية والقيمية  -ج  

االجتماعية واتربوية بين المدرس والطلبة تنمية  العالقات -1ج  

الحث على االلتزام واالنضباط -2ج  

-3ج  

-4ج  

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 استخدام عرض البيانات في عرض االفالم التوضيحية 

 

 

 طرائق التقييم 

 االختبار اليومي والشهري والفصلي 

 

 

 

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

االعداد العام العلمي -1د   

اعداد تطبيقي لمهنية المدرسين -2د   

-3د   

-4د   
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 10.بنية المقرر 

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

ساعة  2 1  Head and neck : 

The skull and 

facial bones . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 2  The nasal cavity 

and paranasal 

sinuses . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 3  The mandible 

and teeth 

The oral cavity 

and salivary 

glands . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 4  The orbit and 

the orbital 

contents . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 5  The ear .  الشرح   تشريح شعاعي

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 6  The pharynx and 

related spaces 

The 

nasopharynx 

and related 

spaces . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 7  The larynx . 

The thyroid and 

parathyroid 

glands . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 8  The neck vessels  الشرح   تشريح شعاعي

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 9  The central  االسئلة العامة  الشرح   تشريح شعاعي
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nervous system : 

Cerebral 

hemispheres . 

Cerebral cortex . 

 والمناقشة  والعرض 

ساعة  2 10  White matter of 

the hemispheres 

Thalamus, 

hypothalamus 

and pineal gland 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 11  Pituitary gland . 

Limbic lobe . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 12  Brainstem . 

Cerebellum 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 13  Ventricles, 

cisterns, CSF 

production and 

flow ventricles . 

Meninges . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 14  Arterial supply 

of the brain . 

Internal carotid 

artery . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 15  Venous drainage 

of the brain 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 16  The spinal 

column and its 

contents : 

Vertebral 

column . 

Joints of the 

vertebral 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 
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column . 

ساعة  2 17  Ligaments of the 

vertebral 

column . 

Intervertebral 

discs 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 18  Blood supply of 

the vertebral 

column . 

Spinal cord . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 19  Spinal meninges . 

Blood supply of 

the spinal cord 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 20  Relevant MRI 

anatomy - 

cervical spine 

Relevant MRI 

anatomy - 

dorsolumbar 

spine 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 21  The thorax : 

The thoracic 

cage . 

شعاعي تشريح  الشرح   

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 22  The diaphragm .  الشرح   تشريح شعاعي

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 23  The pleura  الشرح   تشريح شعاعي

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 24  The trachea and 

bronchi . 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 25  The lungs . 

The mediastinal 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 
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 11.   البنية التحتية

 القاعات الدراسية والمختبرات العلمية . 

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  كتاب التشريح الشعاعي  

المراجع الرئيسية )المصادر(ـ 2  Sarah McWiliams 

Practical Radiological Anatomy 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها           

(  المجالت العلمية , التقارير ,.... )          
المجالت العلمية ضمن االختصاص والتقارير الفصلية  

 والسنوية 

االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 .... 
 

divisions 

ساعة  2 26  The heart . 

The great 

vessels 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 27  The oesophagus .  الشرح   تشريح شعاعي

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 28  The thoracic 

duct and 

mediastinal 

lymphatics . 

The thymus 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 29  The azygos 

system 

Important 

nerves of the 

mediastinum 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 

ساعة  2 30  The 

mediastinum on 

the chest 

radiograph 

الشرح   تشريح شعاعي 

 والعرض 
االسئلة العامة  

 والمناقشة 
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خطة تطوير المقرر الدراسي. 12 

 

 ادخال المصادر الحديثة للتدريب على االجهزة الحديثة 
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 اللجنة العلمية في القسم:

 

 التوقيع:

 عضوا:

 التاريخ: 

 التوقيع:

 عضوا:

 التاريخ: 

 التوقيع:

 رئيسا:

 التاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


