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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف من الطالب تحقيقها 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 جامعة العين المؤسسة التعليمية .6

 البصريات القسم العلمي / المركز  .0

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

 تقنيات بصريات /صحية وطبيةقسم تقنيات 

 بكالوريوس تقنيات بصريات اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 نظري + عملي برنامج االعتماد المعتمد   .1

 االنترنيت + مكتبة + التعليمي مختبر المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0206 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ة بحيُث يكونوا قادرين على حل ذوي معارف علمية وقدرات ومهارات مهني بصرياتإعداد وتأهيل تقنيين 

 البصرياتني والدولي في مجال تقنيات الصحة على المستوى الوط شكالتمُ 

 تقديم الخدمة الصحية النوعيّة والمتُميّزة للمجتمع وُمواكبة التطورات في العلوم الطبية والصحية

ودعم الصالت مع المؤسسات الصناعية واإلنتاجية الوطنية باستخدام  تنمية مجال البحث العلمي وتشجيعه،

 البحث وتطبيقاتها نتائج

 البصرياتنشر الوعي الصحي في تقنيات 

قنيات تجاز كافة الخطوات المتعلقة بوتكون قادرة على إنالبصريات  ات تقنية تعمل في مختبراتتخريج مالك

 و خطاء االنكسار والتعامل مع االجهزة البصرية ا الطبية و تصحيحالنظارات  العينية و كالبدائلالبصرية 

 . اشعة وسونار العين

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .62

 االهداف المعرفية   -6

 بكافة اشكالها لتصحيح عيوب اخطاء االنكساريٌعلم الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم    -6أ

 في االجهزة البصريةيٌعلم الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للعلوم االساسية    -0أ

 صناعة النضارات الطبيةيٌعلم الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ل  -3أ

 العينية.يٌعلم الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتعويضات   -4أ

 شعة وسونار العين.والفهم الحصول على المعرفة يٌعلم الطلبة من ال -5أ

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

  تصحيح عيوب اخطاء االنكسار بكافة اشكالها بيقوم الطلبة من إنجاز كافة الخطوات المتعلقة  :  6 -/ ب

 في االجهزة البصرية: يقوم الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بالعلوم االساسية  0 -ب/ 

 في صناعة النضارات الطبية: يقوم الطلبة من إنجاز كافة الخطوات المتعلقة  3 -ب/ 

 العينية: يقوم الطلبة من إنجاز كافة الخطوات المتعلقة بالتعويضات  4 -ب/ 

 باشعة وسونار العين يقوم الطلبة من إنجاز كافة الخطوات المتعلقة:   5-/ ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

وب الحاس)باستخدام اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية  .6

 .(واالنترنت

. تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات، لحل 0

 العملية. المشاكل

 .تقنيات البصريات ى العملي في مجالعلى المستو. تطبيق المواضيع المدروسة نظريا  3

 

 طرائق التقييم      

 . اجراء االمتحانات اليومية .6

 . اجراء االمتحانات الشهرية 0

 . اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 3

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .ان يتفاعل الطالب اثناء المحاضرة -6ج        

  ان يصغي الطالب بانتباه الى شرح األستاذ.  -0ج        

  ان يتفاعل ويحب بعمل أنشطة الصفية.  -3ج        

 ان يحب بقيام الواجبات المنزلية. -4ج       

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  

 على االجهزة و تحديد مشاكل العين .للتدريب  عمل ورش تدريب صيفية للمراحل الدراسية. 6

 .استخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة ومالئمة لمخرجات التعلم. 0

 . تطوير أساليب التعلم والعمل العملي المستقل. 3

 

 طرائق التقييم    

 

 . اجراء االمتحانات اليومية .6

 . اجراء االمتحانات الشهرية 0

 . اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 3

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

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

 بصورة عامة. البصريةاالجهزة  التعامل معيكون الخريج قادر على  -6د

 .البصرييكون الخريج قادر على مواكبة التطور في الجهاز  -0د

 البصرياتيكون الخريج قادر على اكمال دراسته في مجال تخصصه بصورة خاصه ومجال  -3د

 بصورة عامة.

   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التدريب الصيفي. –التدريب المنهجي  –المختبر  –الورشة  –المحاضرة 

 

  

 طرائق التقييم          

 

الفصلية /  المتحاناتالنظرية / االختبارت العملية في المختبر والورش / االتقييم اليومي / االختبارات التحررية 

 / االمتحانات النهائية.

 بنية البرنامج  .66

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 4 0 الفيزياء الطبية  االولى

 4 0 الكيمياء الحياتية  

 4 0 تشريح الرأس و العنق و العين  

 2 0 حقوق االنسان  

 4 0 بايولوجي  

 2 0 مصطلحات طبية  

 0 6 حاسبات  

 2 0 اللغة االنكليزية  

     

 4 0 صحة عينية  الثانية

 4 0 اجهزة بصرية  



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 0 0 فسلجة العين  

 4 0 اخطاء انكسار  

 2 0 سلوك مهني  

 2 0 دوائيات  

 0 0 احصاء حياتي  

 2 0 اللغة االنكليزية  

     

 4 0 نظارات طبية  الثالثة

 4 0 اخطاء انكسار  

 0 6 اجهزة بصرية  

 3 0 حول   

 2 0 طرائق بحث  

 0 6 حاسبات  

 3 0  العين مشاكل  

 2 0 اللغة االنكليزية  

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .60

  

 . مشاركة في دورات ومؤتمرات. 6

 .زيارة متكررة في مختبرات الحكومية واالهلية لكسب المهارات. 0

 . اطالع على المصادر والكتب والمجالت كمصدر للمعلومات 3

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .63

 

 العلمي. مركزي/حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .64

 

 العينموقع جامعة .  6

 . موقع كلية التقنيات الصحية والطبية 0
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 مخطط مهارات المنهج

 

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

العامة والتأهيلية  المهارات

المنقولة) المهارات 

األخرى المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 

 الشخصي(

ب 4أ 3أ 0أ 6أ

6 

ب

0 

ب

3 

ب

4 

ج

6 

ج

0 

ج

3 

ج

4 

 4د 3د 0د 6د

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي الفيزياء الطبية  المرحلة االولى

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي الكيمياء الحياتية 

تشريح الرأس و  

 العنق و العين
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري حقوق االنسان 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي بايولوجي 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري مصطلحات طبية 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري حاسبات 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري اللغة االنكليزية 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي صحة عينية  المرحلة الثانية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي اجهزة بصرية 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي فسلجة العين 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي اخطاء انكسار 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري سلوك مهني 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري دوائيات 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري احصاء حياتي 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري اللغة االنكليزية  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي نظارات طبية  المرحلة الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي اخطاء انكسار 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي اجهزة بصرية 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي حول 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري طرائق بحث 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري حاسبات 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي مشاكل العين 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختياري اللغة االنكليزية 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 المؤسسة التعليمية .6
 جامعة العين

 العلمي  / المركزالقسم  .0
 بصريات 

 اسم / رمز المقرر .3
 حاسبات

 أشكال الحضور المتاحة .4
92% 

 الفصل / السنة .5
 سنوي

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .1
 ساعتان 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
65/21/0206 

 أهداف المقرر .8

 تزويد الطلبة بمعلومات وفيرة في كيفية تطبيق مفاهيم الحاسوب في النظام الصحي والطبي 

 حث الطلبة على المشاركة الفعالة في حظور الدورات والموتمرات العلمية المتطورة للمارسة اختصاتهم

 وتم ذلك من خالل مشاركة الطلبة في الندوات الحضورية في بداية الفصل االول 

و برنامج  spssو البرنامج االحصائي  Excelلطالب على  : برامجيات الحاسبة، برنامج تعريف ا

 البوربوينت في مزاولة المهنة والتعرف على مفهومه وفوائده ، مواصفاته ومميزاته وطرق تشغيله . 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 األهداف المعرفية   -أ

 المبادئ واالساسيات لموضوع برامج الحاسبة.يفهم   --6أ

 يتعرف على انواع و مراحل تطور برامج الحاسبة . -0أ

 .spssيتعرف على برامج الحاسبة االحصائية وخصوصا البرنامج االحصائي  -3أ

 يتعلم  مجموعة ايعازات البرامج المتعلقة في برامج الحاسبة المستهدفة بالتدريس الصحي والطبي. -4أ

 يتمكن من التعامل مع برامج األوفس االكسل و البوربوينت. -5أ        

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يكون قادرا على التعامل مع الحاسوب.  - 6ب

 يتمكن من التعامل بكتابة و تنفيذ البرامج على الحاسوب - 0ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 تفاعلية 

 الكترونية

 فيديوية

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحان الشفهي ، المالحظه ، الواجب البيتي ، التقارير المختبرية .اجراء االمتحانات واالسئلة الدورية و 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يقتنع باهمية التخصص الذي يدرسه . -6ج

 يقدر جهد التدريسيين والفنيين في اعطاء المادة العلميه . -0ج

 يشارك مجاميع الطلبة في االعمال الجماعيه . -3ج

 يحترم االخالص في العمل ويكره الغش .    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

  .تفاعلية و الكترونية و فيديوية بطريقةطريقه المحاضره ، المناقشه ، بحوث الطلبه 

 طرائق التقييم    

 

 المناقشه ، المالحظه ، المهام الجماعيه .   
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 استخدام الحاسبة االلكترونية في مجال االختصاص . -6د

 امكانيه البحث عن المعلومات وتحليلها احصائيا واخراجها من خالل استخدام البرامج المدروسة . -0د

 القدرة على جمع المعلومات وتحليلها وتلخيص االفكار الرئيسيه منها . -3د

 كتابة التقارير الفنيه حول االجهزه المستخدمة في حقل االختصاص .   -4د

 

 بنية المقرر .66

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

6 

 

التعرف على أكسل ، فوائده ،  3

مواصفاته ، مفهومه طريفة 

 التشغيل

 اختبار و تطبيق تفاعلية برنامج اكسل

التعرف على الشاشة الرئيسة 

 مكوناتها ادواتها وشريط القوائم

، انواع البيانات  مفهوم الخلية 3 0

 األساسية وكيفية ادخالها

 اختبار و تطبيق تفاعلية التعامل مع الخاليا

كيفية حفظ ملف العمل 

WORK BOOK  اغالق

 الملف واغالق البرنامج

فتح ملف محفوظ ادخال البيانات  3 3

واجراء العمليات الحسابية 

 البسيطة وطرق تنسيق الخلية

التعامل مع 

 الملفات

 اختبار و تطبيق تفاعلية

التعرف على طرق جمع البيانات 

أو مجموعة الخاليا بصورها 

 المختلفة وفرز البيانات

استخدام بعض الدوال الشائعة  3 4

Count , Sqrt ،Average, 

Sum, Min, Max 

 اختبار و تطبيق تفاعلية  استخدام الدوال 

عملية تنقيح الخلية نسخ البيانات 

، نسخ العمليات الحسابية  ، نقلها

 الخلية المطلقة والنسبية

التحكم في عرض الخلية تغيير  3 5

 نمطها من خالل ادوات التنسيق

 اختبار و تطبيق تفاعلية  تنسيق الخاليا

 Chartالتعامل مع المخططات  3 1

مكوناتها وعناصرها المختلفة 

 والتعرف على انواعها

 اختبار و تطبيق تفاعلية  تنسيق الجداول
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طرق انشاء المخططات  واختيار  3 7

انواع المخططات المختلفة 

 ومفهوها

 اختبار و تطبيق تفاعلية  تنسيق  الجداول

تعديل البيانات والمخططات 

 واجراء مختلف التنقيحات عليها

كيفية اضافة او حذف الصفوف  3 8

أو األعمدة كيفية طباعة صفحة 

 ومخططاتالعمل كبيانات 

 اختبار و تطبيق تفاعلية  التعامل مع الخاليا

 Spssالبرنامج االحصائي  3 9

مفهومه تشغيله خطوات تحليل 

 البيانات

البرنامج 

 spssاالحصائي 

 اختبار و تطبيق تفاعلية 

مكونات الشاشة الرئيسة ادخال  3 62

البيانات ، حفظ واسترجاع الملف 

 انواع البيانات مباشرة ومحتسبة

البرنامج 

 spssاالحصائي 

 اختبار و تطبيق تفاعلية 

فرز وتبديل البيانات ، تحديد  3 66

االجراء االحصائي ادراج متغير 

 او حالة دمج الملفات

مع التعامل 

الملفات والبيانات 

 spssفي 

 اختبار و تطبيق تفاعلية 

التحليل الوصفي ملخص البيانات  3 60

االحصائي ، استكشاف البيانات 

 التقارير حسب الصف او العمود

تطبيق التحليل 

 الوصفي

 اختبار و تطبيق تفاعلية 

63 3 
مقارنة المتوسطات ، المقارنة 

 بين المتغيرات االنحدار الخطي

تطبيق 

المتوسطات 

 والمقارانات 

 اختبار و تطبيق تفاعلية 

64 3 
 تطبيقات السيطرة النوعية

تطبيق حزم 

 احصائية

 تطبيقاختبار و  تفاعلية 

التعامل مع المخططات ،الخطوط  3 65

،االعمدة ، التمثيل الدائري 

 للنسب ، مخطط االنتشار وغيرها

التعامل مع 

 المخططات

 اختبار و تطبيق تفاعلية 

التعامل مع التطبيقات االحصائية  3 61

 مثل الجداول المتقاطعة

تطبيق حزم 

 احصائية

 اختبار و تطبيق تفاعلية 

تحليل التباين باتجاه واحد نموذج  3 67

 الجداول االحصائية االساسية

تطبيق حزم 

 احصائية

 اختبار و تطبيق تفاعلية 

 Power Pointبرنامج  3 68

مفهومه ، فوائده تشغيله مكونات 

الشاشة الرئيسة مفهوم العروض 

 التقديمية

 برنامج

 Power Point  

 اختبار و تطبيق تفاعلية 

جديد من بناء عرض تقديمي  3 69

خالل القوالب الجاهزة حفظ 

الملف اجراء العرض التعديل 

التعرف على 

 البرنامج

 اختبار و تطبيق تفاعلية 
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وحفظ التغييرات، التخطيط لبناء 

 عرض

كيفية اضافة رسوم من خالل   3 02

ادوات الرسم، ادخال شريحة 

جديدة نص او رسوم وضع 

المالحظات ادخال العناوين تعديل 

 النص التحكم بهيئته

التعامل مع 

 البرنامج

 اختبار و تطبيق تفاعلية 

التحكم بألوان وارضية الشريحة   3 06

،ضافة المقاطع الفنية جاهزة او 

وسائط والصور التكبير 

والتصغير اضافة مخططات أو 

 جداول من أكسل

 اختبار و تطبيق تفاعلية  تطبيق المؤثرات

 

 البنية التحتية  .60

 spssللحاسبات وبرنامج  IC3كتاب     ـ الكتب المقررة المطلوبة 6

 الحقيبة التدريبية ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  0

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

اساسيات الحاسوب واإلنترنت. أ.م. د. زياد محمد عبود 

0263    

Discovering Statistics Using SPSS, 3rd Edition 

(Introducing Statistical Methods) 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 

 spssالموقع الرسمي للبرنامج 

 الموقع الرسمي لالوفيس 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .63

   

 ترتكز خطة تطوير المنهج على ماياتي :

  .اعطاء المادة العلمية المقررة ومالحظة نتائج الطالب وتحليلها 

  التغذية العكسية من مالحظات الطلبة حول المفردات.دراسة 

 .دراسة مالحظات المختبر العملي للمقرر 

 مقارنة المفردات الحالية مع مفردات كليات مناظرة في المجال 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 المؤسسة التعليمية .6
 جامعة العين

 المركز/ القسم العلمي   .0
 قسم البصريات

 رمز المقرر/ اسم  .3
 طرق البحث

 أشكال الحضور المتاحة .4
58% 

 سنوي  السنة/ الفصل  .5

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .1
 ساعتان 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
71/60/0607 

 أهداف المقرر .8

 تزويد الطالب بمعلومات وفيرة عن كيفية اعداد وكتابة البحث العلمي وكيفية اختيار مصادر البحث بصورة 
 مطابقة مع مفردات البحث المطلوب وتمكين الطالب من االستنتاج بيانات البحوث االخرى 

 
 
 
 
 
 



 

 
 13الصفحة 

 
  

 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 األهداف المعرفية   -أ
 فيها دراسة علمية ومبادئ ممكن تطويرها في العمل -7أ

 . كتابة البحوث 0
 . اختيار المصادر الصحيحة 3
 واالمتناع عن كل مايسئ الى المهنة الطبية  االلتزام-4أ
 التعليم الطبي والتدريب عليه  -5أ

 

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 ة في كيفية اعداد البحثاكتساب المعرفة والخبر– 7ب
 وشروط المجالت الخاصة بنشر البحوثمعرفة حقوق – 0ب
 
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 تفاعلية 
 الكترونية
 فيديوية
 طرائق التقييم      

 
 اجراء االمتحانات واالسئلة الدورية

 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لعلمياالرتقاء بالواقع ا-7ج
 تنمية وتطوير المواهب العلمية والعملية -0ج
 زامات العمليةتطبيق القوانين وااللت  -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 تفاعلية 
 الكترونية
 فيديوية

 
 طرائق التقييم    
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 اجراء االمتحانات واالسئلة الدورية واالخبارات اليومية 

 
 

 .(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 بالنفسزيادة الثقة  -7د
 تحمل اعباء ومشقة العمل  -0د
 بناء الفة قوية بين الزمالء في العمل  -3د
  التحلي بمكارم االخالق   -4د

 

 بنية المقرر .66

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبارات وتطبيق تفاعلية  المهنة  - 0 االول

 = =  طرق بحث - 0 الثاني 
 = = الشخصية - 0 الثالث 
 = = القيم - 0 الرابع

 = = العادات - 0 الخامس
 = = الدوافع - 0 السادس
 = = المهارة  - 0 السابع

 

 البنية التحتية  .60

 كتب في علم النفس والقوانين الدولية والدينية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

 كتب خاصة توضح كيفية اعداد البحوث العلمية (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  ( التقارير, المجالت العلمية ) 
 دور النشر العربية واالجنبية 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 www.google.com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .63

http://www.google.com/
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  وضع خطه علمية لتوضيح الية كتابة البحث
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة العين / كلية التقنيات الصحية والطبية المؤسسة التعليمية .6

   البصرياتقسم     المركز/ القسم العلمي   .0

  اللغة االنكليزية  رمز المقرر/ اسم  .3

 نظري    أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 06 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .1

 0607 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .تعلم أساسيات اللغة اإلنجليزية التي من شأنها أن تشكل األساس إلتقانها في المستقبل -
 .استخدام الهياكل األساسية للجمل اإلنجليزية -
 .تعلم المفردات األساسية المخصصة لهذه المرحلة -
 .التعبير عن النفس شفهيا باستخدام لغة إنجليزية بسيطة -
 .قراءة وفهم مواد بسيطة مكتوبة باللغة اإلنجليزية -

 .كتابة جمل بسيطة موجهة باللغة اإلنجليزية-
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 األهداف المعرفية   -أ
 اللغة االنكليزية بشكل عام لماد والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة يمكن -7أ
 .الحالية واإلجراءات الروتينية اإلجراءات عن والتحدث وأنشطتهم األشخاص وصف0أ
ن موضع أساس المعرفة باللغة اإلنجليزية حتى يتمكنوا في وقت الحق من اكتساب فهم ما يكفي  -3أ

 اللغة، لتمكينهم من الوعظ الديني للمتحدثين باللغة اإلنجليزية
 المحادثة وتبادل االراء أثناء األخطاء تجاوز على الطالب يعلم -4أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب
 شركة   في جيّدة وظيفة   على للحصول   فرصك تزايد   في يتجلّى اإلنكليزيّة اللغة لتعلُّم   آخر ُمهم   سببٌ  7-ب

 باللغة   التحدث للموظفين بالنسبة الُمهم ّ  فمن األعمال، لغة أنّها وبما. الخارج في للعمل   أو الجنسيات ُمتعددة
 أنّ  دُ تج النحو هذا وعلى. الدوليين العمالء ومع أخرى بلدان   في الزمالء باقي مع تعاملهم عند اإلنكليزيّة

 !اآلن التعلُّم   في ابدأ لذلك المهنيّة، حياتك يصنعُ  قد اإلنكليزيّة اللغة تحدّث
سبٌب آخر لتعلُّم اإلنكليزية، وربّما غيُر متوقع إلى حد  ما؛ أال وهو الذاكرة الجيدة! إذ تُشيُر بعُض  - 0ب

األدلّة إلى أّن كونك ثنائّي اللغة )وحتى ُمجّرد دراسة لغة أخرى( قد يحمي عقلك مع تقدّمك بالعمر، 

يعرفون أكثر من لغة واحدة يُصابون ببعض أنواع الخَرف متأخرين بمقدار خمس  فاألشخاص الذين

 .سنوات، مقارنةً بَمن يتكلمون لغةً واحدة
من األهداف األخرى التي يسعى لها بعض األشخاص من خالل تعلم اللغة اإلنجليزية  – 3ب

غة اإلنجليزية، وبالتالي هناك بالتعرف على الثقافات األخرى، ألن هناك عدد من الدول يتحدث الل تتمثل

عدد هائل من متحدثي اللغة اإلنجليزية ما سيتيح لمن يتعلم اللغة اإلنجليزية أن يتواصل مع عدد كبير من 

  .األشخاص حول العالم والتعرف على ثقافاتهم
 يف ذلك كان سواء مراحلها، بكافة الدراسة في األساسية والمناهج المواد أحد اإلنجليزية اللغة شكل4ب

. عدهاب وما العُليا الدراسات وحنى الجامعية المرحلة أو الثانوية المرحلة أو األساسية المرحلة أو االبتدائية
 اإلنجليزية غةالل تعلم لكن،. اإلنجليزية اللغة تعلم أهمية تزداد الدراسية المرحلة بتقدم أن البعض يعتقد وقد
 جهة ومن. القادمة للمرحلة تُمهد مرحلة ُكل ألن الدراسية، المراحل كافة في االهمية من الدرجة نفس يُمثل
 ة،الدراسي المنح على الحصول أهمها للطالب كثيرة فرص إتاحة إلى اإلنجليزية اللغة تعلم يؤدي أخرى

 أساسها نم المعرفة لمصادر الوصول يستطيع كونه اإلنجليزية، اللغة يتعلم الذي الطالب تميز باإلضافة
ً  الذي  .اإلنجليزية باللغة يكون ما غالبا
 طرائق التعليم والتعلم      

 
الطريقة المباشرة: الطريقة المباشرة ليست فقط ترديد المتعلمون للغة عدة جمل وحفظها، ولكنها أكثر  -6

لمختلفة امن ذلك الطريقة المباشرة لتدريس اللغة اإلنجليزية بالطريقة التقليدية، وتُستخدم لتدريس اللغات 

وليس اللغة اإلنجليزية فقط، والفكرة الرئيسية للطريقة المباشرة هي أنها تستخدم اللغة المستهدفة التي 

س عن  يحاول الطالب تعلمها فقط أثناء عملية التدريس، وترّكز على إتقان مهارات اللغة الشفوية وتُدرَّ

س القو اعد باستخدام طريقة استنتاجية إذ يحتاج طريق الترديد المتكرر لبعض الجمل من اللغة، وتُدرَّ

 .ستاذالطالب إلى تخمين القواعد من خالل العرض التقديمي الشفوي لال
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 الحاسوب واألنترنيت )اعطاء المحاضرات النظرية  باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية  -6

 والوسائل التوضيحية االخرى (  والبور بوينت

  The audio-lingual method اللغوية -لطريقة السمعية  -3
إلى/ أو مشاهدة تسجيالت لنماذج مواقف مختلفة لمتحدثي اللغة الثانية، و يمارس  باالستماع  يقوم الطالب 

 .الطالب مجموعة متنوعة من التدريبات، و يؤكد المدرب على استخدام اللغة الهدف في جميع األوقات
الة تستخدم في ح الواليات المتحدة؛ لتعليم الجنود لغات أجنبية  تم استخدام هذا األسلوب من قبل جيش 

توجيه التعليمات أثناء الحرب أو وقوع حوادث معينة، و كان ذلك خالل الحرب العالمية الثانية، و بسبب 

 ،لهذا األسلوب، فنادرا ما يكون الوسيلة الرئيسية لتعليم اللغة الثانية الضعف في األداء و المردود العلمي 

  .في امتحانات اللغة الدولية ولكن يستخدم كوسيلة مساعدة للتعليم و للتدريب على األنماط االمتحانية 
 
 العلمية االطالع على احدث الكتب والمصادر - 4
 

 طرائق التقييم      

 
    اجراء االمتحانات اليومية للمادة  -6
  اجراء االمتحانات الشهرية للمادة  -0

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية للمادة -3
 طريقة االمتحانات التفاعلية إلختبار قدرة الطالب باالجابة السريعه والدقيقة  -4
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستاذ لشرح بانتباه الطالب يصغي ان -7ج
 المحاضرة اثناء الطالب يتفاعل ان -0ج
 صحيح بشكل الخطوات كافة انجاز من الطالب يتمكن ان  -3ج

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

 بالمحادثة مع زمالئة    الطالب وقدرات مهارت تنمية -7د

 مستمر ذاتي تطوير من الطلبة تمكين -0د
 مشاهدة التقارير العلميه واالفالم االجنبية  الطالب تشجيع -3د
 لمواكبة تطور العلم بصورة عامة   متطورة علمية دورات في المشاركة   -4د
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 بنية المقرر .66

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة نظري  0 اسبوعيا

 
االمتحانات - نظري  اللغة االنكليزية  فهم الطالب للمادة 

النظرية 

واالختبارات 

 العملية
الغياب  -

والحضور 

والمشاركة اثناء 

 المحاضرة
      

      
      
      
      
      

 

 البنية التحتية  .60

 الكتب المنهجية المقررة ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

  Headway (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

 االفتراضية والمكتبة لجامعة العين االلكترونية موقع ....مواقع االنترنيت , ـ المراجع االلكترونية أ

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .63

   
 تشجيع الطلبة على تعلم اللغة االنكليزية  -1
 تشجيع الطلبة على التكلم فيما بينهم باللغة االنكليزية للتطوير لغتهم  -2
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة العين / كلية التقنيات الصحية والطبية  المؤسسة التعليمية .6

 البصريات    المركز/ القسم العلمي   .0

 علم األدوية العيني ) الدوائيات (   Ocular pharmacology رمز المقرر/ اسم  .3

 المدمجالتعليم  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 60 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .1

 6/2021/11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 في نهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قد تعرف على:
  علم االدويه بشكل مختصرتوضح مفهوم 

 التعرف على بعض السموم ذات التاثير على العيون بشكل خاص. •
 معرفه التاثيرات الجانبيه الخاص بادوية العيون •
 التعرف على ميكانيكية االدويه وطرق اعطائها •

 توضح االدويه االساسيه الخاصه بامراض العين واشكالها الدوائيه الموجوده
 

 



 

 
 21الصفحة 

 
  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 األهداف المعرفية   -أ
 االلمام بعلم االدويه والسموم الخاصه بالعيونتمكين الطلبة من -7أ
 استخدامات االدويه الخاصه بامراض العيون -0أ

 

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 تمكين الطلبه بعد تخرجهم من ارشاد المرضى حول االستخدام الصيحيح الدوية العيون– 7ب
 واالسلوب االمثل العطائهامعرفة ثباتيه بعض ادوية العيون وطرق حفضها  – 0ب
 كتابة التقارير العلمية بشكل صحيح – 3ب
 اعتماد االلية العلمية الخاصه بعالج بعض الحاالت المرضيه البسيطه -4ب
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
القاء المحاضرات النظرية باستخدام الطرق االلكترونية المختلفة واخضاعهم الى اختبارات لمعرفة مدى 

 فهمهم وتعلمهم.

 توجيه الطلبة لالطالع على االشكال الدوائيه الحديثه الخاصه بامراض العيون.
 
 

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات اليومية-7

 االختبارات الشهرية والنهائيه-0

 التقييم الشفوي عن طريق المناقشات العلمية اثناء المحاضرات -3

 وتشجيعهم على المناقشه واالجابة عليها .طرح الطلبة لالسئله -4
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تبسيط المادة من قبل االستاذ-7ج
 حث الطالب على المناقشه ليبني شخصية اكاديمية علمية -0ج
 مساعدة الطالب في ايجاد حل للمشكالت العلمية والعملية -3ج
 

  
 طرائق التعليم والتعلم     



 

 
 22الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 .(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 تنمية قدرة الطلبة في التعامل مع االخر وفق االسس الصحيحة  -7د

 تمكين الطلبة من تطوير ذاتهم.-0د
 فعاليات علميه متميزهالتشجيع المستمر للطلبة  لعمل -3د
حث الطلبة على المشاركة في الدورات العلميه والندوات والمؤتمرات ولو بالحضور فقط    -4د

 لالطالع على استليب االلقاء والكتابة والتكلم وطرق العمل المختلفه لهذه الفعاليات.
 

 بنية المقرر .66

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعه  0 

 نظري
فهم الطالب للمادة 

النظريه وتطبيقها في 

 الحياة العمليه

)  علم األدوية العيني

 الدوائيات (
االختبارات  نظري 

اليوميه 

والشهرية 

والشفويه اثناء 

 المحاضرات
      

 

 البنية التحتية  .60

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

 الكتب المنهجية (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
1- Text book of Ocular Pharmacology and 

therapeutics 
6- Clinical Ocular Pharmacology 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 البحوث المنشورة
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .63

   
 حث وتمكين الطلبة على االستفادة من جيع الوسائل المتاحة في تحيل المادة العلمية ) المسموعة والمقرؤة(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نزار عويش جاسمم.م 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 المؤسسة التعليمية .9
 جامعة العين

 المركز/ القسم العلمي   .62
 بصريات 

 رمز المقرر/ اسم  .66
 سلوك مهني

 أشكال الحضور المتاحة .60
55% 

 السنة/ الفصل  .63
0607 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .64
 ساعتان 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .65
75/60/0607 

 أهداف المقرر .61

 تزويد الطلبة بمعلومات وفيرة في كيفية ممارسة المهنة وكذلك تعليم ما هو مطلوب منهم وما هو الواجب 
 عليهم وماهي حقوقهم 

 معرفة الطلبة بقوانين الدولية في مزاولة المهنة 
 تنمية وتطوير الصفات االخالقية الحميدة 

 الحث على المشاركة الفعالة في حظور الدورات والموتمرات العلمية المتطورة للمارسة اختصاتهم
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .64

 األهداف المعرفية   -أ
 فيها دراسة علمية ومبادئ ممكن تطويرها في العمل -7أ
 تقديم خدمات مهمة وحيوية للفرد والمجتمع -0أ
 مساعدة الناس على حل مشاكلهم الداخلية والنفسية  -3أ
 اللتزام واالمتناع عن كل مايسئ الى المهنة الطبية -4أ
 التعليم الطبي والتدريب عليه  -5أ
  احترام وتقديم رعاية شاملة للمريض  -0أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 اكتساب المعرفة والخبرة في كيفية ممارسة المهنة الطبية – 7ب
  معرفة حقوق وواجبات االطباء والمهن الطبية االخرى – 0ب
 التعرف على كيفية مزاولة المهنة وبناء عالقة بين الطبيب والزمالء والمجتمع   - 3ب
 تحمل اعباء ومشقة والشعور بالسعادة واالرتياح عند  تقديم الخدمة الطبية     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 تفاعلية 
 الكترونية
 فيديوية
 طرائق التقييم      

 
 الدورية اجراء االمتحانات واالسئلة

 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االرتقاء بالواقع الصحي -7ج
 بناء جيل واعي ومثقف ومزود بكثير من المعلومات والتقافات العلمية-0ج
 تنمية وتطوير المواهب العلمية والعملية -3ج
 تطبيق القوانين والتزامات العملية  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 تفاعلية 
 الكترونية
 فيديوية

 
 طرائق التقييم    
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 اجراء االمتحانات واالسئلة الدورية واالخبارات اليومية 

 
 

 .(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 زيادة الثقة بالنفس -7د
 تحمل اعباء ومشقة العمل  -0د
 بناء الفة قوية بين الزمالء في العمل  -3د
 التحلي بمكارم االخالق    -4د

 

 بنية المقرر .65

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبارات وتطبيق تفاعلية  المهنة  - 0 االول

 = = سلو المهنة  - 0 الثاني 
 = = الشخصية - 0 الثالث 
 = = القيم - 0 الرابع

 = = العادات - 0 الخامس
 = = الدوافع - 0 السادس
 = = المهارة  - 0 السابع

 

 البنية التحتية  .61

 كتب في علم النفس والقوانين الدولية والدينية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

 البشريةكتب خاصة في التنمية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

 الدكتورة نجود

 الدكتور عدنان

 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  ( التقارير, المجالت العلمية ) 
 دور النشر العربية واالجنبية 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 www.google.com 

 

http://www.google.com/
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .67

  تصوير مسلسالت او تمثيل ادرامي يجسد السلوك المهني الناجح 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة العين / كلية التقنيات الصحية والطبية المؤسسة التعليمية .9

   البصرياتقسم     المركز/ القسم العلمي   .62

  اللغة االنكليزية  رمز المقرر/ اسم  .66

 نظري    أشكال الحضور المتاحة .60

 سنوي السنة/ الفصل  .63

 ساعة 06 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .64

 0607 تاريخ إعداد هذا الوصف  .65

 أهداف المقرر .61

 .تعلم أساسيات اللغة اإلنجليزية التي من شأنها أن تشكل األساس إلتقانها في المستقبل -
 .استخدام الهياكل األساسية للجمل اإلنجليزية -
 .تعلم المفردات األساسية المخصصة لهذه المرحلة -
 .التعبير عن النفس شفهيا باستخدام لغة إنجليزية بسيطة -
 .قراءة وفهم مواد بسيطة مكتوبة باللغة اإلنجليزية -

 .كتابة جمل بسيطة موجهة باللغة اإلنجليزية-
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .64

 األهداف المعرفية   -أ
 اللغة االنكليزية بشكل عام لماد والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة يمكن -7أ
 .الحالية واإلجراءات الروتينية اإلجراءات عن والتحدث وأنشطتهم األشخاص وصف0أ
ن موضع أساس المعرفة باللغة اإلنجليزية حتى يتمكنوا في وقت الحق من اكتساب فهم ما يكفي  -3أ

 اللغة، لتمكينهم من الوعظ الديني للمتحدثين باللغة اإلنجليزية
 المحادثة وتبادل االراء أثناء األخطاء تجاوز على الطالب يعلم -4أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب
 شركة   في جيّدة وظيفة   على للحصول   فرصك تزايد   في يتجلّى اإلنكليزيّة اللغة لتعلُّم   آخر ُمهم   سببٌ  7-ب

 باللغة   التحدث للموظفين بالنسبة الُمهم ّ  فمن األعمال، لغة أنّها وبما. الخارج في للعمل   أو الجنسيات ُمتعددة
 أنّ  دُ تج النحو هذا وعلى. الدوليين العمالء ومع أخرى بلدان   في الزمالء باقي مع تعاملهم عند اإلنكليزيّة

 !اآلن التعلُّم   في ابدأ لذلك المهنيّة، حياتك يصنعُ  قد اإلنكليزيّة اللغة تحدّث
سبٌب آخر لتعلُّم اإلنكليزية، وربّما غيُر متوقع إلى حد  ما؛ أال وهو الذاكرة الجيدة! إذ تُشيُر بعُض  - 0ب

األدلّة إلى أّن كونك ثنائّي اللغة )وحتى ُمجّرد دراسة لغة أخرى( قد يحمي عقلك مع تقدّمك بالعمر، 

يعرفون أكثر من لغة واحدة يُصابون ببعض أنواع الخَرف متأخرين بمقدار خمس  فاألشخاص الذين

 .سنوات، مقارنةً بَمن يتكلمون لغةً واحدة
من األهداف األخرى التي يسعى لها بعض األشخاص من خالل تعلم اللغة اإلنجليزية  – 3ب

غة اإلنجليزية، وبالتالي هناك بالتعرف على الثقافات األخرى، ألن هناك عدد من الدول يتحدث الل تتمثل

عدد هائل من متحدثي اللغة اإلنجليزية ما سيتيح لمن يتعلم اللغة اإلنجليزية أن يتواصل مع عدد كبير من 

  .األشخاص حول العالم والتعرف على ثقافاتهم
 يف ذلك كان سواء مراحلها، بكافة الدراسة في األساسية والمناهج المواد أحد اإلنجليزية اللغة شكل4ب

. عدهاب وما العُليا الدراسات وحنى الجامعية المرحلة أو الثانوية المرحلة أو األساسية المرحلة أو االبتدائية
 اإلنجليزية غةالل تعلم لكن،. اإلنجليزية اللغة تعلم أهمية تزداد الدراسية المرحلة بتقدم أن البعض يعتقد وقد
 جهة ومن. القادمة للمرحلة تُمهد مرحلة ُكل ألن الدراسية، المراحل كافة في االهمية من الدرجة نفس يُمثل
 ة،الدراسي المنح على الحصول أهمها للطالب كثيرة فرص إتاحة إلى اإلنجليزية اللغة تعلم يؤدي أخرى

 أساسها نم المعرفة لمصادر الوصول يستطيع كونه اإلنجليزية، اللغة يتعلم الذي الطالب تميز باإلضافة
ً  الذي  .اإلنجليزية باللغة يكون ما غالبا
 طرائق التعليم والتعلم      

 
الطريقة المباشرة: الطريقة المباشرة ليست فقط ترديد المتعلمون للغة عدة جمل وحفظها، ولكنها أكثر  -6

لمختلفة امن ذلك الطريقة المباشرة لتدريس اللغة اإلنجليزية بالطريقة التقليدية، وتُستخدم لتدريس اللغات 

وليس اللغة اإلنجليزية فقط، والفكرة الرئيسية للطريقة المباشرة هي أنها تستخدم اللغة المستهدفة التي 

س عن  يحاول الطالب تعلمها فقط أثناء عملية التدريس، وترّكز على إتقان مهارات اللغة الشفوية وتُدرَّ

س القو اعد باستخدام طريقة استنتاجية إذ يحتاج طريق الترديد المتكرر لبعض الجمل من اللغة، وتُدرَّ

 .ستاذالطالب إلى تخمين القواعد من خالل العرض التقديمي الشفوي لال



 

 
 31الصفحة 

 
  

 

 
    
 الحاسوب واألنترنيت )اعطاء المحاضرات النظرية  باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية  -0

 والوسائل التوضيحية االخرى (  والبور بوينت

  The audio-lingual method اللغوية -لطريقة السمعية  -3
إلى/ أو مشاهدة تسجيالت لنماذج مواقف مختلفة لمتحدثي اللغة الثانية، و يمارس  باالستماع  يقوم الطالب 

 .الطالب مجموعة متنوعة من التدريبات، و يؤكد المدرب على استخدام اللغة الهدف في جميع األوقات
الة تستخدم في ح الواليات المتحدة؛ لتعليم الجنود لغات أجنبية  تم استخدام هذا األسلوب من قبل جيش 

توجيه التعليمات أثناء الحرب أو وقوع حوادث معينة، و كان ذلك خالل الحرب العالمية الثانية، و بسبب 

 ،لهذا األسلوب، فنادرا ما يكون الوسيلة الرئيسية لتعليم اللغة الثانية الضعف في األداء و المردود العلمي 

  .في امتحانات اللغة الدولية ولكن يستخدم كوسيلة مساعدة للتعليم و للتدريب على األنماط االمتحانية 
 
 العلمية االطالع على احدث الكتب والمصادر - 4
 

 طرائق التقييم      

 
    اجراء االمتحانات اليومية للمادة  -6
  اجراء االمتحانات الشهرية للمادة  -0

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية للمادة -3
 طريقة االمتحانات التفاعلية إلختبار قدرة الطالب باالجابة السريعه والدقيقة  -4
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستاذ لشرح بانتباه الطالب يصغي ان -7ج
 المحاضرة اثناء الطالب يتفاعل ان -0ج
 صحيح بشكل الخطوات كافة انجاز من الطالب يتمكن ان  -3ج

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

 بالمحادثة مع زمالئة    الطالب وقدرات مهارت تنمية -7د

 مستمر ذاتي تطوير من الطلبة تمكين -0د
 مشاهدة التقارير العلميه واالفالم االجنبية  الطالب تشجيع -3د
 لمواكبة تطور العلم بصورة عامة   متطورة علمية دورات في المشاركة   -4د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة نظري  0 اسبوعيا

 
االمتحانات - نظري  اللغة االنكليزية  فهم الطالب للمادة 

النظرية 

واالختبارات 

 العملية
الغياب  -

والحضور 

والمشاركة اثناء 

 المحاضرة
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 الكتب المنهجية المقررة ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

  Headway (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

 االفتراضية والمكتبة لجامعة العين االلكترونية موقع ....مواقع االنترنيت , ـ المراجع االلكترونية أ

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .67

   
 تشجيع الطلبة على تعلم اللغة االنكليزية  -3
 تشجيع الطلبة على التكلم فيما بينهم باللغة االنكليزية للتطوير لغتهم  -4

 
 
 

 



 

 
 32الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 / كلية التقنيات الصحية والطبية جامعة العين المؤسسة التعليمية .6

 قسم البصريات    المركز/ القسم العلمي   .0

 الفيزياء الطبية رمز المقرر/ اسم  .3

 الكتروني /حضوري )مدمج( أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعه 706 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .1

 71/0/0607 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الطبية.تعريف الطالب بعلم الفيزياء و اساسيات الفيزياء 

فية و كي المهمةتعريف الطالب بالمصطلحات العلمية الخاصة في الفيزياء الطبية  وقوانين الفيزياء  -

 .ارتباطها بالتخصص الدقيق لقسم البصريات

 تزويد الطلبة بمعلومات وفيرة في كيفية تطبيق مفاهيم الفيزياء في تطبيقات العملية للقسم 

 .تمكين الطالب من تجاوز األخطاء وتصحيحها أثناء تطبيقها في المختبر -

 للفيزياء العملية وارتباطها الوثيق في تطبيقات يكون الطالب قادرا على االلمام بمعرفة االساس التطبيقي-

 .صناعة العدسات و تصحيح الخطأ االنكساري وتطبيقها في االجهزة البصرية
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 األهداف المعرفية   -أ
 .اليوميةلهذا العلم المهم والتي له عالقه في حياتنا  العامة بالمعرفةمن االلمام  الطلبةتمكين -7أ
 يعلم الطالب على فهم الظواهر الفيزياء العامه والقوانين التي تحكم تلك الظواهر وتطبيقها في -0أ

 .المختبر
 .يعلم الطالب على كيفية استخدام االجهزه الكهربائيه في المختبر -3أ
 .يعلم الطالب على تجاوز األخطاء أثناء التطبيق العملي في المختبر -4أ
 .بشكل عام  الفيزياء الطبية لمادة والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة يمكن -5أ
 تمييزها و تطبيقها مختبريا.وطرق مختلفة ال التعامل مع مفاهيم الفيزياء  كيفية على الطالب يعلم -0أ

 
 . المهاراتية الخاصة بالمقرراألهداف   -ب 

 يعرف الطالب االدوات والمواد واالجهزة المستخدمة اثناء التطبيق العملي في المختبر- 7ب
 يستعرض مشرف المختبر عناوين التجارب العامه ةهدف كل تجربه ومدى االستفاده منها في - 0ب

 تخصص الطالب في القسم العلمي
لمؤثرة ا العلمية بعد اجراء كل تجربة لفهم ظروف التجربة والعوامليقوم الطالب بكتابة التقارير  - 3ب

 عليها.

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 تفاعلية 

 الكترونية

 فيديوية
 

 طرائق التقييم      

 

 المناقشه ، المالحظه ، المهام الجماعيه .   

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 يقتنع باهمية التخصص الذي يدرسه . -7ج
 يقدر جهد التدريسيين والفنيين في اعطاء المادة العلميه . -0ج
 يشارك مجاميع الطلبة في االعمال الجماعيه .  -3ج         
 يحترم االخالص في العمل ويكره الغش .     -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . تفاعلية و الكترونية و فيديويةطريقه المحاضره ، المناقشه ، بحوث الطلبه بطريقة 

 طرائق التقييم    

 
 االمتحان الشفهي ، المالحظه ، الواجب البيتي ، التقارير المختبرية .اجراء االمتحانات واالسئلة الدورية و 
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 .(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 في مجال االختصاص . مفاهيم الفيزياء الطبيةاستخدام  -7د
 وتحليلها احصائيا واخراجها من خالل استخدام البرامج المدروسة .ن المعلومة امكانيه البحث ع -0د
 منها . الرئيسيةالقدرة على جمع المعلومات وتحليلها وتلخيص االفكار  -3د
 المستخدمة في حقل االختصاص . األجهزةحول  الفنيةكتابة التقارير  -4د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
/ اسم الوحدة 
 أو الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري ساعة2 
 عملي ساعة 2

 فهم الطالب للمادة
كل  العلمية والعملية في

 النظري ومن الجزء 
العمليالجانب   

نظري +عملي  الفيزياء الطبية

 )الكتروني ومدمج(
االختبارات 

اليومية 

والشهرية 

والشفوية اثناء 

 المحاضرات
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 المنهجية المقررةالكتب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

  ( المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

1- An Introduction to Medical Physics 

(Hardcover) by  Muhammed Maqbool. 

2- The Science and Engineering of 

Materials, 4thed Donald R. Askeland – 

Pradeep P. Phulé. 

3- Principles of physics, A. Serway and W. 

Jewett, 4th ed. 2006. 

 
  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 .سنة بعةط رجمةت ،جيرد بوش .ف الفيزياء، أساسيات 1- .

1977 

https://www.goodreads.com/book/show/35202484-an-introduction-to-medical-physics
https://www.goodreads.com/book/show/35202484-an-introduction-to-medical-physics
https://www.goodreads.com/author/show/16877724.Muhammed_Maqbool
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مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 لجامعة العين والمكتبة االفتراضية موقع االلكترونيال

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .63

   
 .زيادة التجارب العملية -1
 .زيادة الدورات العلمية -2

 

 

 

 

 

 

 

 مدرس المادة:

 م.د.سكينه طعمه غافل
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية التقنيات الصحية والطبية  /جامعة العين  المؤسسة التعليمية .9

 تقنيات البصريات     المركز/ القسم العلمي   .62

 البايو   رمز المقرر/ اسم  .66

 التعليم المدمج الحضور المتاحةأشكال  .60

 سنوي السنة/ الفصل  .63

 180 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .64

 6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .65

 أهداف المقرر .61

كثير من التي تخص جسم االنسان وعالقتها باألحياء سيكون الطالب في نهاية العام الدراسي قادراً على فهم 

 المجهرية  الممرضة وكذلك فهم مكونات الدم والتعرف على مختلف انسجه الجسم  
 على اجهزة الجسم. االحياء ان يتعرف على تأثير  -6
 .االصاباتان يتمكن مجابهة الحاالت الطارئة خالل  -0
 .الوقاية من العدوى  ان يتمكن من -3
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .64

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطلبة من االلمام بالمعرفة العامة لعلم البيولوجي العام  -7أ
  استخدام الطالب لألجهزة الطبية التي تخص تقييم وتشخيص عمل  وظائف اجهزة الجسم -0أ
التعرف على االثار الجانبية التي تحدث لألجهزة الجسم من نتيجة االصابات من المسببات المرضية -3أ

 المختلفة 

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
التعرف على اهم االحياء المجهرية التي تصيب الجسم  اهم االجهزة في الجسم مثل الجهاز – 7ب

 التنفسي  وغيره 

 فهم مكونات الجسم وما تحتويه من اجزاء    – 0ب
 الفهم العلمي  حول االمراض التي تصيب جسم االنسان   – 3ب
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
القاء المحاضرات النظرية باستخدام الطرق االلكترونية المختلفة واخضاعهم الى اختبارات لمعرفة مدى 

 فهمهم وتعلمهم.

 على المصادر الحديثة لعلم البايو  ومدى عالقته بعلم البصرياتتوجيه الطلبة لالطالع 
 
 

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات االسبوعية -7

 االختبارات الشهرية-0

 التقييم الشفوي عن طريق المناقشات العلمية اثناء المحاضرات -3

 طرح الطلبة لالسئله وتشجيعهم على المناقشه واالجابة عليها.-4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تبسيط المادة من قبل استاذ المادة .-7ج
 مشاركه الطالب بالمناقشة ليبني شخصية اكاديمية علمية.-0ج
 ايجاد الطرق الستفادة الطالب من الجانب العلمي والعملي.-3ج



 

 
 38الصفحة 

 
  

 

 مساعدة الطالب في ايجاد حل للمشكالت العلمية والعملية.  -4ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 .(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 تنمية قدرة الطلبة في التعامل مع المريض المصاب مختلف االمراض   -7د
 تمكين الطلبة من تطوير ذاتهم.-0د
التشجيع المستمر للطلبة  لعمل فعاليات علمية متميزة مثل التقارير حول اهم االمراض التي تصيب -3د

 اجهزة الجسم المختلفة وما هي عالقتها بالبصريات  .
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعه  0 

 نظري
فهم الطالب للمادة 

النظريه وتطبيقها 

 عمليا 

عالقة البصريات  بعلم 

 البايو العام  المختلفة 
نظري 

 +عملي
االختبارات 

اليوميه 

والشهرية 

والشفويه اثناء 

 المحاضرات
ساعه  0 

 عملي
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4th  Essential Cell Biology ـ الكتب المقررة المطلوبة 7
Edition 

 
 الكتب المنهجية (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
Medical Microbiology. 4th edition. 

 
The Social Biology of Microbial Communities: 

مواقع االنترنيت , المراجع االلكترونية ب ـ

.... 
 

 مواقع تخص علم االحياء العام                

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .67

   
حث وتمكين الطلبة على االستفادة من مختلف المصادر التي تجمع مابين البايو وتقنيات البصريات  وكذلك 

 تطوير المختبرات الخاصة بذلك  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة العين / كلية التقنيات الصحية والطبية المؤسسة التعليمية .67

   البصرياتقسم     المركز/ القسم العلمي   .68

  اللغة االنكليزية  رمز المقرر/ اسم  .69

 نظري    أشكال الحضور المتاحة .02

 سنوي السنة/ الفصل  .06

 ساعة 06 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .00

 0607 تاريخ إعداد هذا الوصف  .03

 أهداف المقرر .04

 .تعلم أساسيات اللغة اإلنجليزية التي من شأنها أن تشكل األساس إلتقانها في المستقبل -
 .استخدام الهياكل األساسية للجمل اإلنجليزية -
 .تعلم المفردات األساسية المخصصة لهذه المرحلة -
 .التعبير عن النفس شفهيا باستخدام لغة إنجليزية بسيطة -
 .مكتوبة باللغة اإلنجليزيةقراءة وفهم مواد بسيطة  -

 .كتابة جمل بسيطة موجهة باللغة اإلنجليزية-
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .68

 األهداف المعرفية   -أ
 اللغة االنكليزية بشكل عام لماد والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة يمكن -7أ
 .الحالية واإلجراءات الروتينية اإلجراءات عن والتحدث وأنشطتهم األشخاص وصف0أ
وضع أساس المعرفة باللغة اإلنجليزية حتى يتمكنوا في وقت الحق من اكتساب فهم ما يكفي من  -3أ

 اللغة، لتمكينهم من الوعظ الديني للمتحدثين باللغة اإلنجليزية
 المحادثة وتبادل االراء أثناء األخطاء تجاوز على الطالب يعلم -4أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب
 شركة   في جيّدة وظيفة   على للحصول   فرصك تزايد   في يتجلّى اإلنكليزيّة اللغة لتعلُّم   آخر ُمهم   سببٌ  7-ب

 باللغة   التحدث للموظفين بالنسبة الُمهم ّ  فمن األعمال، لغة أنّها وبما. الخارج في للعمل   أو الجنسيات ُمتعددة
 أنّ  دُ تج النحو هذا وعلى. الدوليين العمالء ومع أخرى بلدان   في الزمالء باقي مع تعاملهم عند اإلنكليزيّة

 !اآلن التعلُّم   في ابدأ لذلك المهنيّة، حياتك يصنعُ  قد اإلنكليزيّة اللغة تحدّث
الذاكرة الجيدة! إذ تُشيُر بعُض سبٌب آخر لتعلُّم اإلنكليزية، وربّما غيُر متوقع إلى حد  ما؛ أال وهو  - 0ب

األدلّة إلى أّن كونك ثنائّي اللغة )وحتى ُمجّرد دراسة لغة أخرى( قد يحمي عقلك مع تقدّمك بالعمر، 

فاألشخاص الذين يعرفون أكثر من لغة واحدة يُصابون ببعض أنواع الخَرف متأخرين بمقدار خمس 

 .سنوات، مقارنةً بَمن يتكلمون لغةً واحدة
ن األهداف األخرى التي يسعى لها بعض األشخاص من خالل تعلم اللغة اإلنجليزية م – 3ب

بالتعرف على الثقافات األخرى، ألن هناك عدد من الدول يتحدث اللغة اإلنجليزية، وبالتالي هناك  تتمثل

بير من ك عدد هائل من متحدثي اللغة اإلنجليزية ما سيتيح لمن يتعلم اللغة اإلنجليزية أن يتواصل مع عدد

  .األشخاص حول العالم والتعرف على ثقافاتهم
 يف ذلك كان سواء مراحلها، بكافة الدراسة في األساسية والمناهج المواد أحد اإلنجليزية اللغة شكل4ب

. عدهاب وما العُليا الدراسات وحنى الجامعية المرحلة أو الثانوية المرحلة أو األساسية المرحلة أو االبتدائية
 اإلنجليزية غةالل تعلم لكن،. اإلنجليزية اللغة تعلم أهمية تزداد الدراسية المرحلة بتقدم أن البعض يعتقد وقد
 جهة ومن. القادمة للمرحلة تُمهد مرحلة ُكل ألن الدراسية، المراحل كافة في االهمية من الدرجة نفس يُمثل
 ة،الدراسي المنح على الحصول أهمها للطالب كثيرة فرص إتاحة إلى اإلنجليزية اللغة تعلم يؤدي أخرى

 أساسها نم المعرفة لمصادر الوصول يستطيع كونه اإلنجليزية، اللغة يتعلم الذي الطالب تميز باإلضافة
ً  الذي  .اإلنجليزية باللغة يكون ما غالبا
 طرائق التعليم والتعلم      

 
المتعلمون للغة عدة جمل وحفظها، ولكنها أكثر  الطريقة المباشرة: الطريقة المباشرة ليست فقط ترديد -6

من ذلك الطريقة المباشرة لتدريس اللغة اإلنجليزية بالطريقة التقليدية، وتُستخدم لتدريس اللغات المختلفة 

وليس اللغة اإلنجليزية فقط، والفكرة الرئيسية للطريقة المباشرة هي أنها تستخدم اللغة المستهدفة التي 

س عن يحاول الطالب تع لمها فقط أثناء عملية التدريس، وترّكز على إتقان مهارات اللغة الشفوية وتُدرَّ

س القواعد باستخدام طريقة استنتاجية إذ يحتاج  طريق الترديد المتكرر لبعض الجمل من اللغة، وتُدرَّ

 .ستاذالطالب إلى تخمين القواعد من خالل العرض التقديمي الشفوي لال
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 الحاسوب واألنترنيت )ت النظرية  باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية اعطاء المحاضرا -3

 والوسائل التوضيحية االخرى (  والبور بوينت

  The audio-lingual method اللغوية -لطريقة السمعية  -3
يمارس  و إلى/ أو مشاهدة تسجيالت لنماذج مواقف مختلفة لمتحدثي اللغة الثانية، باالستماع  يقوم الطالب 

 .الطالب مجموعة متنوعة من التدريبات، و يؤكد المدرب على استخدام اللغة الهدف في جميع األوقات
الة تستخدم في ح تم استخدام هذا األسلوب من قبل جيش الواليات المتحدة؛ لتعليم الجنود لغات أجنبية  

ل الحرب العالمية الثانية، و بسبب توجيه التعليمات أثناء الحرب أو وقوع حوادث معينة، و كان ذلك خال

لهذا األسلوب، فنادرا ما يكون الوسيلة الرئيسية لتعليم اللغة الثانية،  الضعف في األداء و المردود العلمي 

  .في امتحانات اللغة الدولية ولكن يستخدم كوسيلة مساعدة للتعليم و للتدريب على األنماط االمتحانية 
 
 العلمية االطالع على احدث الكتب والمصادر - 4
 

 طرائق التقييم      

 
    اجراء االمتحانات اليومية للمادة  -6
  اجراء االمتحانات الشهرية للمادة  -0

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية للمادة -3
 طريقة االمتحانات التفاعلية إلختبار قدرة الطالب باالجابة السريعه والدقيقة  -4
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستاذ لشرح بانتباه الطالب يصغي ان -7ج
 المحاضرة اثناء الطالب يتفاعل ان -0ج
 صحيح بشكل الخطوات كافة انجاز من الطالب يتمكن ان  -3ج

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

 بالمحادثة مع زمالئة    الطالب وقدرات مهارت تنمية -7د

 مستمر ذاتي تطوير من الطلبة تمكين -0د
 مشاهدة التقارير العلميه واالفالم االجنبية  الطالب تشجيع -3د
 لمواكبة تطور العلم بصورة عامة   متطورة علمية دورات في المشاركة   -4د
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 بنية المقرر .69

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة نظري  0 اسبوعيا

 
االمتحانات - نظري  اللغة االنكليزية  فهم الطالب للمادة 

النظرية 

واالختبارات 

 العملية
الغياب  -

والحضور 

والمشاركة اثناء 

 المحاضرة
      

      
      
      
      
      

 

 البنية التحتية  .02

 الكتب المنهجية المقررة ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

  Headway (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

 االفتراضية والمكتبة لجامعة العين االلكترونية موقع ....مواقع االنترنيت , ـ المراجع االلكترونية أ

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .06

   
 تشجيع الطلبة على تعلم اللغة االنكليزية  -3
 تشجيع الطلبة على التكلم فيما بينهم باللغة االنكليزية للتطوير لغتهم  -4
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 والطبيةجامعة العين / كلية التقنيات الصحية  المؤسسة التعليمية .05

 قسم البصريات      المركز/ القسم العلمي   .01

 الكيمياء العامة  رمز المقرر/ اسم  .07

 )نظري + عملي ( أشكال الحضور المتاحة .08

 سنوي السنة/ الفصل  .09

 ساعة 706 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .32

 0607 تاريخ إعداد هذا الوصف  .36

 أهداف المقرر .30

وكيفية التعامل مع المواد الكيماوية وتعليم الطالب الكشف عن المواد تعريف الطالب بعلم الكيمياء  -

 بتراكيز وانواع مختلفة . وفصلها وتحضير المواد القياسية
و من خالل الجانب العلمي يدرس  بالمواد الكيميائية تعريف الطالب بالمصطلحات العلمية الخاصة  -

يميائية باالضافة الى تحضير بعض المركبات الك كيميائيةكيفية تحضير تراكيز مختلفة  من المواد الالطالب 

 واجراء تفاعالت االكسدة واالختزال مع امكانية تعلم  فصلها  وفق التحليل الكمي او النوعي
عن طبيعة المواد الكيمائية واصنافها والمجموعة الفعالة الخاصة بها وطريقة تاصرها تعليم الطالب  -

 IUPACوتسميتها وفق نظام   بالفراغ
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اء مطلوبة وطريقة التعامل معها واجروحسب القياسات ال تحضير تراكيز كيميائية مختلفة قيام الطالب ب -

 تفاعالت الكيميائية لتحضير المواد الكيميائية
لفة  و تراكيز كيميائية مختتمكين الطالب من تجاوز األخطاء وتصحيحها أثناء تطبيقها في المختبر بعمل  -

 وطرق الفصل الكمي او النوعي اجراء تجارب االكسدة واالختزال والتعادل بين الحوامض والقواعد
يكون الطالب قادرا على االلمام بمعرفة المركبات الكيميائية والمذيبات والحوامض والقواعد وكيفية التعامل -

 ي المختبرات الكيميائيةمعها وفق االستخدام العلمي الذي يضمن السالمة لجميع العاملين ف

 
 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .00

 األهداف المعرفية   -أ

 الكيمياء بشكل عام  لمادة والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة يمكن -7أ
 د الكيميائية وتسميتها و تأصرها  في الفراغ وطرق تفاعلهاالموا فهم على الطالب يعلم -0أ
 وطرق فصلها و اجراء تفاعالت فيما بينهاتحضير تراكيز كيميائية مختلفة   كيفية على الطالب يعلم -3أ
 المختبر في العملي التطبيق أثناء األخطاء تجاوز على الطالب يعلم -4أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب
 اثناء التطبيق العملي في المختبر  المستخدمة واالجهزة والمواد االدوات الطالب يعرف - 7ب
 اخطاء وبدون صحيحة بصورةاجراء التفاعالت الكيميائية  كيفية في المادة ستاذا الطالب يشاهد - 0ب

 ليقوم بعدها الطالب باجراء التفاعالت الكيميائية بنفسة وتحت اشراف استاذ المادة وفني المختبر
بعد اجراء كل تجربة كيميائية لفهم ظروف التجربة  العلمية التقارير قوم الطالب بكتابة ي – 3ب

 والعوامل المؤثرة عليها.
حضير واجراء ل ) طريقة العمل ( لكل تجربة كيميائية لتساعده في ت  مكبرة نماذج بعمل يقوم    -4ب

 التجارب الكيميائية
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 لتدريب الطلبة مختبرات الكيمياء اعطاء المحاضرات النظرية العلمية والعملية واستخدام  -6
 يتالحاسوب واألنترن )اعطاء المحاضرات النظرية العلمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الكلية  -4

 والوسائل التوضيحية االخرى (  والبور بوينت
 ميةالعل االطالع على احدث الكتب والمصادر - 3
 
 

 طرائق التقييم      

 
 والعملية اجراء االمتحانات اليومية للمادة النظرية -6
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 والعملية اجراء االمتحانات الشهرية للمادة النظرية -0

 كل مختبر لتجارب الكيميائية في التقييم العملي ل -3
 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية للمادة النظرية والعملية-4

 طريقة االمتحانات التفاعلية إلختبار قدرة الطالب باالجابة السريعه والدقيقة  -5
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستاذ لشرح بانتباه الطالب يصغي ان -7ج
 المحاضرة اثناء الطالب يتفاعل ان -0ج
 المختبر في الفني المدرب لشرح بانتباه الطالب يصغي ان -3ج
 صحيح بشكل الخطوات كافة انجاز من الطالب يتمكن ان  -4ج

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

اجراء التفاعالت الكيميائية وتحضير تراكيز كيميائية مختلفة ب الطالب وقدرات مهارت تنمية -7د

 المختبر والواقعوطريقة التعامل معها في 
 مستمر ذاتي تطوير من الطلبة تمكين -0د
 لها المستقبلية الستفادة كنشاط وبوسترات نماذج لعمل الطالب تشجيع -3د
لمواكبة تطور العلم بصورة عامة وعلم الكيمياء بصورة   متطورة علمية دورات في المشاركة   -4د

 خاصة
 

 بنية المقرر .03

التعلم مخرجات  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة نظري  0 اسبوعيا

 ساعة عملي 0
فهم الطالب للمادة 

العلمية والعملية في 

 النظري والعملي

نظري  الكيمياء العامة  

 +عملي
االمتحانات -

النظرية 

واالختبارات 

 العملية
الغياب  -

والحضور 

 والمشاركة اثناء

 المحاضرة
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 البنية التحتية  .04

 الكتب المنهجية المقررة ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

 General Chemistry ( by linus pauling ) (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
General Chemistry: Principles and Modern 
Applications, 11th (by Ralph Petrucci) , 
General Chemistry(by Ebbing ) , textbook 
Introductory Chemistry (by David W. Ball) 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 االفتراضية والمكتبة لجامعة العين االلكترونية موقع

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .05

   
 زيادة التجارب العملية -5
 زيادة الدورات العلمية  -6
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يقها تحقيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة العين / كلية التقنيات الصحية والطبية  المؤسسة التعليمية .67

 البصريات المركز/ القسم العلمي   .68

 الحاسوب رمز المقرر/ اسم  .69

 التعليم المدمج المتاحةأشكال الحضور  .02

 سنوي السنة/ الفصل  .06

 120 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .00

 /20216//18[WU1] تاريخ إعداد هذا الوصف  .03

 أهداف المقرر .04

 في نهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قد تعرف على:
 توضح مفهوم الحاسوب وتحديد خصائصه وأنواعه المختلفة. 

  ووظائفهاتوضح مكونات الحاسوب. 

 توضح مكونات الحاسوب المادية وأنواعها المختلفة. 

 تعطي نبذة مختصرة عن البرمجيات الحاسوبية وتطبيقاتها. 

 تستوعب نظام العد الثنائي وعملياته الحسابية. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .68

 األهداف المعرفية   -أ
تمكين الطلبة من االلمام بالمعرفة العامه لعلم الحاسوب وما له من عالقة بالحياة اليومية واالحداث -7أ

 التي تجري على الجسم 
  استخدام الطالب لالجهزة داخل المختبر التي تخص دراسة علم الحاسوب-0أ
 تجاوز الوقوع في اخطاء عند استخدام الحاسوب-3أ

 

 . الخاصة بالمقرراألهداف المهاراتية   -ب 
 التعرف على االدوات واالجهزة المختلفة داخل مختبر الحاسوب– 7ب
 التعلم على استخدام االجهزة وطريقة عملها وتنظيمها – 0ب
 كتابة التقارير العلمية بشكل صحيح – 3ب
 تمكين الطالب من اعطاء تقرير مبدئي عن طريق الطالب فيما يخص تاثير حالة معينة على عمل  -4ب

 الحاسوب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
القاء المحاضرات النظرية باستخدام الطرق االلكترونية المختلفة واخضاعهم الى اختبارات لمعرفة مدى 

 فهمهم وتعلمهم.

 توجيه الطلبة لالطالع على المصادر الحديثة لعلم الحاسوب.
 
 

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات اليومية-7

 االختبارات الشهرية-0

 التقييم الشفوي عن طريق المناقشات العلمية اثناء المحاضرات -3

 طرح الطلبة لالسئله وتشجيعهم على المناقشه واالجابة عليها .-4
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تبسيط المادة من قبل االستاذ-7ج
 حث الطالب على المناقشه ليبني شخصية اكاديمية علمية -0ج

 
 ايجاد الطرق الستفادة الطالب من الجانب المختبري وتوفير المستلزمات المختبرية-3ج
 مساعدة الطالب في ايجاد حل للمشكالت العلمية والعملية.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 .(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 تنمية قدرة الطلبة في التعامل مع الحاسوب وكيفية ادارته -7د
 تمكين الطلبة من تطوير ذاتهم.-0د
 التشجيع المستمر للطلبة  لعمل فعاليات علميه متميزه-3د
على المشاركة في الدورات العلميه والندوات والمؤتمرات ولو بالحضور فقط حث الطلبة    -4د

 لالطالع على استليب االلقاء والكتابة والتكلم وطرق العمل المختلفه لهذه الفعاليات.
 

 بنية المقرر .69

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعه  0 

 نظري
فهم الطالب للمادة 

النظريه وتطبيقها 

 عمليا 

نظري  علم الحاسوب

 +عملي
االختبارات 

اليوميه 

والشهرية 

والشفويه اثناء 

 المحاضرات
ساعه  0 

 عملي
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 البنية التحتية  .02

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

 الكتب المنهجية (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 اساسيات علم الحاسوب

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .06

   
 واالجهزة المتوفره وطرق التعامل معها حث وتمكين الطلبة على االستفادة من المختبرات

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.م احمد رياض يونس
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة العين المؤسسة التعليمية .05

 البصريات  المركز/ القسم العلمي   .01

 حقوق االنسان والديمقراطية رمز المقرر/ اسم  .07

 التعليم االلكتروني أشكال الحضور المتاحة .08

 سنوي السنة/ الفصل  .09

 06 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .32

 6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .36

 أهداف المقرر .30

 في نهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قد تعرف على:
مفهوم حقوق االنسان والنظام الديمقراطي باعتبارة النظام االمثل في العصر الراهن والبد للطالب ان  

يكون على تقافة واطالع على هذه المادة المهمة واالساسية والتي يشكل التعرف عليها االساس الثقافي 

ية خلق فرشة تقافية لدئ والبناء الفكري الصحيح ، وان االطالع على مبادئ حقوق االنسان والديمقراط

 2الجيل المثقف المتمثل بطلبة الجامعات وتاهيلهم الجل قيادة المجتمع وفق اسس ومرتكزات علمية رصينة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .00

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالب من التعرف على ماهية مفهوم حقوق االنسان والديمقراطية -7أ
 بيان التالزم المعرفي مابين المفهومين وان كالهما يكمل االخر-0أ
 االطالع على الجذور التاريخية لمبادئ حقوق االنسان وتطورها الزمني -3أ
 حقوق االنسانتصحيح بعض المغالطات الحاصلة من التطبيق غير الدقيق لمفهوم -4أ
بيان محاسن النظام الديمقراطي والتثقيف على ضرورة الوعي الشعبي الذي من خالله ينجح النظام -5أ

 الديمقراطي في قيادة الدولة
بيان عدم التعارض مابين ميادئ حقوق االنسان والديمقراطية والديانات السماوية وفي مقد متها   -0أ

 الدين االسالمي الحنيف
 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

التعامل الحسن وااليجابي مابين الطلبة داخل الحرم الجامعي وكذالك التعامل الطيب في الواقع – 7ب

 االسري واالجتماعي بشكل عام
 خلق نوع من الثقة بالنفس لدى الطالب الجامعي بحيث يشعر انه القائد في المجتمع – 0ب
 لمية والتفكير السليم في التعامل مع االخريناعتماد االلية الع – 3ب
تصحيح االفكار والفاهيم الخاطئة السائدة في المجتمع والبعيد عن مبادئ حقوق االنسان   -4ب

 والديمقراطية
 طرائق التعليم والتعلم      

 
دى لمعرفة مالقاء المحاضرات النظرية باستخدام الطرق االلكترونية المختلفة واخضاعهم الى اختبارات 

 فهمهم وتعلمهم.

 توجيه الطلبة لالطالع على المصادر الحديثة والدراسات حول موضوع حقوق االنسان والديمقراطية.
 
 

 طرائق التقييم      

 اجراء االختبارات اليومية-7

 االختبارات الشهرية-0

 التقييم الشفوي عن طريق المناقشات العلمية اثناء المحاضرات -3

 الطلبة لالسئله وتشجيعهم على المناقشه واالجابة عليها .طرح -4
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تبسيط المادة من قبل االستاذ-7ج
 حث الطالب على المناقشه ليبني شخصية اكاديمية علمي-0ج
 مساعدة الطالب في ايجاد حل للمشكالت العلمية والعملية.  -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 .(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 تنمية قدرة الطلبة في التعامل مع االخر وفق االسس الصحيحة-7د
 تمكين الطلبة من تطوير ذاتهم.-0د
التشجيع المستمر للطلبة  على االطالع على التجارب الناجحة في مجال حقوق االنسان والعمل وفق -3د

 متطلبات التطور العصري
حث الطلبة على المشاركة في الدورات العلميه والندوات والمؤتمرات بالحضور والمناقشة وطرح    -4د

 االفكار.
 

 بنية المقرر .03

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعه  0 

 نظري
فهم الطالب للمادة 

 النظريه
حقوق االنسان 

 والديمقراطية
االختبارات  نظري 

اليوميه 

والشهرية 

والشفويه اثناء 

 المحاضرات
      
      
      
      
      
      

 

 البنية التحتية  .04

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 7



 

 
 55الصفحة 

 
  

 

 الكتب المنهجية (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
جميع الكتب التي تتناول موضع حقوق االنسان 

 والديمقراطية والبحوث المنشورة

  ....مواقع االنترنيت , االلكترونيةب ـ المراجع 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .05

   
 حث وتمكين الطلبة على االستفادة من جيع الوسائل المتاحة في تحيل المادة العلمية ) المسموعة والمقرؤة(
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 جامعة العين / كلية التقنيات الصحية والطبية المؤسسة التعليمية .6

 البصريات    المركز/ القسم العلمي   .0

 مصطلحات طبية رمز المقرر/ اسم  .3

 االلكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعه 06 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .1

 06/0/0607 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  التاريخية ومصادره الطبية المصطلحات علم أساسيات على تعرف -6 

 التركيب قواعد واهم حالطبي المصطلء يبنا ف م يتستخد الت الرئيسيةء االجز معرفة. 0

   ةالشائعة تالطبي ماالختصارا واستخدا ف ىتعري ةعل القدر. 3

  ماالنسان ةبجس تالخاص رالمصطلحا جذو فعلى التعر. 4

 . تالطبية يالمصطلحا مف يتستخد الت مالبوادئ ه ا ى فعل التعر. 5

  تالطبية يالمصطلحا ف يتستخدم قالت ماللواح اه ى فعل التعر. 1

 مالمختلفة ةالجس ةباجهز ةالخاص تالطبي مالمصطلحا اه ى فعل التعر. 7
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 األهداف المعرفية   -أ
 الصحية ت التخصصا ن ضم ة تالطبي المصطلحا ة ةاهمي معرف-6-7أ
 حالرئيسية المصطلء اجزا على التعرف-0أ
 المختلفةء راالجزا لتغيي نخال تم بالمصطلحا تركي فهم -3أ
 ة  تالطبي ةالتخصصا ةبتسمي تالخاص ةالمصطلحا معرف-4أ
  مالمختلفة ةالجس  ياجهز تف تالمصطلحا موتطبيقا استخدا معرفة-5أ
   -0أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 المقارنة بين المصطلحات من خالل تحليل المصطلح الطبي الى اجزائه االولية – 7ب
 تركيب المصطلح الطبي حسب الوصف  – 0ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 الطريقة االلقائية  -6
 الطريقة الحوارية  -0
 
 

 طرائق التقييم      

   ةالشفوية واالسئل رالمباشر بالحوا اسلو لاعتماد نخال يم ماالول التقيي-6
   والحلقاتالنقاشية ة ةنصي واسئل ة خياراتمتعددو ة تكتابي واختبارا ةر قصي ت اختبارا: ي مالفصل التقيي.0
 نصية ة واسئل ة تالمتعدد الخيارا ذات ة االسئلو ة اختباراتكتابيو ي يونهائ سنو ف منص تقيي.3
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  ة متعدد ة لغوي ل اصو ت ذا متداولة ة ةعلمي لغ ب اكتسا ل خال ن م ت الذاتطوير  -7ج

    مختلفة ت وثقافا
   للمصطلح ح الصحي ءواالمال ىاللفظ عل المترتبة المهنية ىالمسؤلية عل التعرف-0ج
  
-   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 التوجيه المستمر الهمية المصطلحات الطبية خالل المحاضرات 
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 طرائق التقييم    

جعل جزء من االسئلة الكتابية )الفصلية والنصف سنوية والنهائية ( تركز على اهمية التمييز بين -6

 المصطلحات المتشابه في اللفظ واالمالء 

 تقييم الطالب من خالل الحلقات النقاشية -0
 
 
 

 .(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 تخرج تقني اشعة ملم بالمصطلحات الطبية الشائعة لتمكنه من التفاهم مع بلقي االختصاصات الطبية -7د
تمكين الطالب من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج  لمواكبة التطور الحاصل في مجال -0د

 االختصاص 
  
     

 

 بنية المقرر .66

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 علم اساسيات 0 7

 الطبية المصطلحات
 شفهي\اختبار  محاضرة  يغية ةوتعار ةتاريخي نبذ

 كتابي \
 والبادئات اللواحق 0 3

   والجذور
استبيان  محاضرة  جذورالمصطلحات

 الكتروني 
 التخصصا ت مصطلحا   الطبية ااالختصاصات  0 0

 تالطبية
 اختبار  محاضرة 

مصطلحات اجهزة  0 75

 الجسم 
 شفهي\اختبار  محاضرة  

 كتابي\
      
      
      

 

 البنية التحتية  .60

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

 O M P R E H E N S I V E (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 0
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
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