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 األكادیمي البرنامج نموذج وصف 

 ) األكادیمي) (مراجعة البرنامج العالي (مراجعة أداء مؤسسات التعلیم 

 وصف البرنامج األكادیمي 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من  
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القادرة على مواجھة كل الصعوبات  واالشعةالمختبرات الطبیة والتخدیر في مجال  التقنیةأ) تخریج الكوادر 
بكافة المعلومات    حھایمن خالل تسل والتكنولوجیة  الصناعیةوالمعوقات التي تواجھھا أثناء العمل في القطاعات 

 . االختصاصات التقنیة الخاصة بكل قسمفي مجال عملھ في  حتاجھایالتي  العلمیةوالحقائق  ات یواألساس 
المختلفة لھم القدرة على اإلبداع    المختبرات الطبیة والتخدیر واالشعةباختصاصات    تقنیین  لتخریجب) السعي  

ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في العالم    تخرجھمالمختلفة بعد    التقني واالبتكار في مجاالت العمل  
  المتحضر.

على    لالطالع برات الطبیة والتخدیر واالشعةالمخت ات في اختصاص والتقنیة والصحیة الفنیةالكوادر  ئةی ج) تھ
مھارات العمل الجماعي   وتطویروالسعي لإلفادة منھا في خدمة المجتمع   والتكنولوجیة العلمیةأھم المستجدات 

 للطلبة.
 

 



 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم   .10

 والفھم   المعرفة-أ
 . التقنیات الصحیةفي  واألساسیات  یات والنظر والمبادئ م ھ الحصول المعرفة والف -1أ
 . التقنیات الصحیةالمتقدمة في اختصاص  الحدیثة العلمیة یعالمواض  مھف -2أ
التي تستخدم في مجال حل المشاكل  المختبریة والتشخیصیة التصویریةاألجھزة  مھ االطالع على ا -3أ

 . الصحیة
 . والتشخیصیة التصویریة یةالمختبر  زةھاألج عمل اسس مھالقدرة على ف -4أ

 الخاصة بالموضوع   المھارات -ب 
 . ایھواالسس المعتمدة عل  یةندسالھالقواعد   ناقشیو  نھ بری و  بكتب  -1ب 
االستعانة ببرامج الحاسوب   یةإمكان مع اھالحلول الناجعة ل جد یو اھ ناقشیالمشاكل و  حللی -2ب 

 . التخصصیة
 . كل قسم في اختصاص  الصحیة مھیخاصة للمفا اھ نھبری و  مھی المفا  وبنقل  برری -3ب 
 طرائق التعلیم والتعلم       

 
 . ةیالمحاضرات النظر -1        
 محاضرات المناقشة. -2        
 في المختبرات.  ةیالمحاضرات العمل  -3        
 من قبل الطلبة.   ةیالسمنرات العلم -4        
 .رةیالصغ ةیمیالتعل عیطرق المجام -5        
 . اھومناقشت  ةھیالتخرج لطلبة المرحلة المنت عیمشار -6   

 
 طرائق التقییم       
 .ةی او الفصل ةیرھالش  ةیریاالمتحانات التحر  -1   
 . Quizzes((  عةیاالمتحانات المفاجئة السر -2   
 . ةیالعلم ریكتابة التقار  -3   
 .ةیالسمنرات العلم -4   
 . ةیت ی الواجبات الب -5   
 .ةھی التخرج لطلبة المرحلة المنت عی لجان مناقشة مشار -6   
 

 التفكیر  مھارات -ج
 یتمكن المتعلم من استقبال وتقبل المعلومة.  -1ج        

 قادر على العمل بروح الفریق الواحد. -2ج        
 ینمي روح المودة والتعاطف واالحترام لذاتھ واالخرین.  -3ج        
 ین معیة واألخالق التي مصدرھا الد یلتزم بأخالقیات البحث العلمي واخالقیات المؤسسات الجا -4ج        

 والنظم االجتماعیة. 
 

 طرائق التعلیم والتعلم      



 
 محاضرات نظریة وعملیة وعرض المعلومة من مصادر علمیة معتبرة متنوعة. 

 
 طرائق التقییم     
 

 اختبار الطالب شفویا وعملیا بشكل دوري للوقوف على مدى استیعابھم للنظریات العلمیة المطروحة. 
 

 
 والتعلم   التعلیمطرائق          

 الشرح والتوضیح عن طریق المحاضرات. -
 . التلفاز : داتا شو، سبورات ذكیة، شاشات خراج االلكترونیة اال بأجھزةالعلمیة حاضرات عرض الم •
 مصغرة ضمن المحاضرات.  اریعالواجبات البیتیة ومش •
 . العلمیة المختبرات  •
 مشاریع التخرج.  •
 العلمیة.الزیارات  •
 لتي تعقد في القسم. الدورات والندوات العلمیة ا •
 . التدریب الصیفي •

 
 
 

 طرائق التقییم           

 . ةمفاجئمتحانات الالا
 والمشاریع المصغرة داخل المادة.  الواجبات البیتیة •
 . متحانات الفصلیة والنھائیة للمواد النظریة والعملیةاال •
 التفاعل داخل المحاضرة  •
 المواد النظریة والعملیة. التقاریر •
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 جامعة ال�ف�ل 
ات الطب�ة  كل�ة التقن�ات الصح�ة والطب�ة/ قسم تقن�ات المخت�ب

 المرحلة األو�



 المادة الدراس�ة  ت 
عدد   عدد الساعات األسبوع�ة 

 المجم�ع  العم�ي  النظري الوحدات 

�ــــح ومصطلحات طب�ه   1  8 6 4 2 ��ش

ي 2  8 6 4 2 علم االح�اء الب�ش

 8 6 4 2 ال��م�اء العامة  3

ات 4  5 4 3 1 اجهزة المخت�ب

ون�ة  5  4 3 2 1 تطب�قات الحاسبة االل��ت

 4 2 - 2 حقوق اال�سان  6

ي واالمانالسلوك  7  4 2 - 2 المهين

�ة  8 ن  2 1 - 1 اللغة االنكل�ي

 2 1 - 1 اللغة الع���ة  9

 45 31 17 14 المجم�ع   

  

 المرحلة الثان�ة

 المادة الدراس�ة  ت 
عدد   عدد الساعات األسبوع�ة 

 المجم�ع  العم�ي  النظري الوحدات 

 8 6 4 2 اح�اء المجه��ة  1

 8 6 4 2 طف�ل�ات الطب�ة  2

ي  3  8 6 4 2 علم االح�اء الج��يئ

 8 6 4 2 ال��م�اء الح�ات�ة ال����ة  4

 6 4 2 2 ا�سجه  5

�ة  6  6 4 2 2 الفسلجة الب�ش



�ة  7 ن  2 1 _ 1 اللغة االنكل�ي

 46 33 20 13 المجم�ع   

  

 المرحلة الثالثة

 المادة الدراس�ة  ت 
عدد   عدد الساعات األسبوع�ة 

 المجم�ع  العم�ي  النظري الوحدات 

 7 5 3 2 علم االمراض النس�ج�ه  1

�ه  2  7 5 3 2 الوراثه الب�ش

 6 4 2 2 امراض دم  3

�ه المتقدمه  4  6 4 2 2 تقن�ات المخت�ب

 6 4 2 2 فايروسات وفط��ات  5

 6 4 2 2 ال��م�اء ال����ه  6

 6 4 2 2 المناعة 7

 4 3 2 1 تطب�قات الحاسوب  8

�ة اللغة  9 ن  1 االنكل�ي
_ 

1 2 

 50 34 18 16 المجم�ع   

  

 المرحلة الرابعة 

 المادة الدراس�ة  ت 
عدد   عدد الساعات األسبوع�ة 

 المجم�ع  العم�ي  النظري الوحدات 

�ا �شخ�ص�ة  1  8 6 4 2 بك�ت

 8 6 4 2 طف�ل�ات الطب�ة  2



 8 6 4 2 ك�م�اء ال����ة المتقدمة  3

 8 6 4 2 مناعة ال����ة  4

 8 6 4 2 نقل الدم  5

 5 4 3 1 علم االمراض النس�ج�ة  6

وع 7  4 5 5   الم�ش

ات +تدر�س طرق البحث 8  2 1 _ 1 ادارة مخت�ب

�ة  9 ن  2 1 _ 1 اللغة اإلنكل�ي

 53 41 28 13 المجمــــــــــــــــــــــــــــــ�ع  
 

 جامعة ال�ف�ل 
 االشعة كل�ة التقن�ات الصح�ة والطب�ة/ قسم تقن�ات 

 

 
 

 

 التخطیط للتطور الشخصي  .13

البدا إبشاعة ثقافة الثقة ابلنفس والقدرة على ختطي الرب�مج بنجاح من قبل الطلبة فيما لو أحبوا الرب�مج وحرصوا على اتقانه،   -1
 وتعاونوا فيما بينهم ومع املدربني. 

قول الطالب مل افهم أفضل من سكوته على عدم الفهم، الن الرب�مج هو سلسلة من املهام املرتابطة اليت يعد كل  اشاعة ثقافة ان  -2
 منها متطلب لألخر القادم ما يعين ان اي تعطل يعين توقف الطالب طيلة العام. 

يف البيت والسماح ملن ال ميتلكون جهاز   اعتماد التدريب والواجب البييت من خالل تنصيب الربامج املعنية يف احلواسيب الشخصية  -3
 احلاسوب ابرتياد املخترب اثناء الفراغ، نظرا لتواجد مساعد الباحث يوميا داخل املخترب. 



 التحول التدرجيي لالعتماد على الذات يف تعلم الرب�مج.  -4
ريبية واالحتفاظ بتلك املهارات ملا بعد  متكني الطالب من ان يدير حبث التخرج بنفسه من خالل اجراءات البحث واساليبه التج  -5

 التخرج. 
 

 المعھد) األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وض معیار القبول  .14

 أوال: شروط القبول يف الكلية: 
 اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي (القبول األهلي املركزي).  -1     
 أن جيتاز بنجاح أي اختبار خاص أو مقابلة شخصية يراها جملس الكلية او اجلامعة.   -2     
 أن جيتاز للفحي الطيب.   -3     

 اثنيا: شروط القبول يف القسم العلمي: 
 اختيار رغبة الطالب من أكثر من رغبة مرتبة حسب األفضلية.  -1
 معدل القبول يف الثانوية العامة.   -2
 عابية للقسم العلمي. الطاقة االستي  -3

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 السوق.  احتياجات  -1
 . ة ياحملل  اتهالتوج -2
 . واالستبيا�ت الدراسات  -3
 . يدة املستف ات همع اجل التخصصية الندوات وورش العمل  -4
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