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التعليمات الخاصة باختبار المفاضلة والقبول ببرنامج ماجستير العلوم في علوم األشعة للعام الجامعي
 1443هـ
تاريخ االختبار
يوم الخميس 1442/11/14هـ
الموافق  2021/06/24م
موعد االختبار
الساعة  ١١صباحا
مالحظة :يمكن التأكد من حالة القبول والترشح لدخول االختبار من خالل نظام القبول بموقع عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع االختبار
موقع الكلية
جامعة الملك عبد العزيز
كلية العلوم الطبية التطبيقية
بجوار مركز الملك فهد لألبحاث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعليمات هامة لالختبار:
 الحضور إلى المبنى قبل موعد االختبار بنصف ساعة.
 مراعات أنظمة السالمة (لبس الكمامة ،التعقيم) والتباعد االجتماعي.
 إحضار الهوية الوطنية وتطبيق توكلنا لدخول االختبار – مع وجوب سالمة صحة االختبار حسب ما يظهر بتطبيق توكلنا.
 إحضار المستلزمات لإلجابة على األسئلة (قلم أزرق – قلم رصاص  -ممحاة).
 يمنع استخدام الجوال والساعة الذكية أثناء االختبار.
 مدة االختبار  ٣ساعات بحد أقصى وال يسمح بدخول االختبار بعد نصف ساعة من بدايته.
 دخول االختبار سيكون فقط للمرشحين له ويجب احضار اثبات تأكيد الترشح المبدئي لدخول االختبار.
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قائمة المراجع العلمية






Magnetic Resonance Imaging
o MRI in Practice. Westbrook C, Talbot J., John Wiley & Sons; 2018 Oct 22.
o MRI at a Glance. Westbrook C., John Wiley & Sons; 2016 Jan 19.
o MRI from picture to proton (3rd edition) (2018) ( by McRObbie et al)
o Handbook of MRI technique, Book by Catherine Westbrook
o MRI for Technologists, Second Edition Book by Peggy Woodward
Ultrasound
o Diagnostic Ultrasound; Physics and Equipment. 3rd edition, Peter R Hoskins, Kevin
Martin, Abigail Thrush (2019).
o Ultrasound Physics and Technology; How, Why and When, Vivien Gibbs, David Cole,
Antonio Sassano (2011).
o Textbook of Diagnostic Sonography. 8th edition, Sandra Hagen-Ansert (2017).
o Practical Ultrasound: An Illustrated Guide. 2nd edition, Jane Alty, Edward Hoey (2014).
Basic Science and general radiology
o Imaging Atlas of Human Anatomy. Mosby; 4th edition
o Professionalism and Ethics Handbook for Residents, James Ware (2015).
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،،،مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
:للتواصل واالستفسار

:للتواصل واالستفسار

:وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

:رئيس قسم األشعة التشخيصية
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