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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  ية الحلة الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 هندسة تقنيات االجهزة الطبية     / المركز علمي القسم ال .2

  Engineering of Radiation Instrumentsهندسة اجهزة االشعاع  اسم / رمز المقرر .3

 (ساعة عملي  2ساعة نظري و 2 )اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 28/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تركيب الذرة واالشعاع الذري والنووي وتأثيراهما على الجسم البشري واستخداماتها في دراسة  -1

 االجهزة الطبية 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ

 على المواد والنظائر المشعة  فالتعر-1أ

 عرف على انواع اجهزة االشعاع الطبية الت-2أ

 ى اجهزة قياس االشعاع التعرف عل -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعرف على المواد المشعة وخواصها وتطبيقاتها – 1ب

  التعرف على انواع االجهزة المشعة الطبية – 2ب

 التعرف على تطبيقات اجهزة االشعاع في المجال الطبي  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظرية وعملية وافالم علمية ومختبرات تطبيقية وكتب ورقية والكترونية 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 تقاريراسبوعية اختبارات يومية واسبوعية والحضور اليومي اختبارات شهرية وفصلية 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  التعرف على كيفية التعامل مع المواد المشعة -1ج

 تعريف الطالب على انواع والمكونات ووظائف كل جزء اجهزة االشعاع -2ج

 للطالب  تطوير المهارات التطبيقية  -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ة افالم علمية مختبرات تطبيقية كتب ورقية والكترونية محاضرات نظرية وعملي

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات يومية واسبوعية الحضور اليومي اختبرات شهرية وفصلية وتقارير اسبوعية 

 

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

 ضافة وتطوير المهارات التحليلة للطالب ا-1د

 زيادة قدرة الطالب على استخدام المواد المشعة في التشخيص والعالج -2د

 قابلية الطالب على البحث العلمي -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Atomic structure فهم الطالب المحاضرة  ع4ن+4 و  والانن  اال

and atomic 

radiation . 

محاضرة 

 نظرية وعملية 

اختبار يومي 

 واسبوعي

 The nuclear and فهم الطالب المحاضرة  ع2ن+2 الانلث 

nuclear radiation 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي
 Interaction of المحاضرة فهم الطالب  ع2ن+2 الرابع

radiation with 

matter 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي

الخنمس 

 والسندس 

 Radiation فهم الطالب المحاضرة  ع4ن+4

detection & 

engineering of 

radiation 

detectors . 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي

 Engineering of فهم الطالب المحاضرة  ع2ن+2 السنبع

radiation 

dosimetry and 

dosimeters . 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي

محاضرة  protection R فهم الطالب المحاضرة  ع2ن+2 الانمن 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي
 Engineering of فهم الطالب المحاضرة  ع2ن+2 التنسع

body scanners 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي
 Production of فهم الطالب المحاضرة  ع2ن+2 العنشر 

X–rays 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي
الحندي عشر 

 والانن  عشر 

 Clinical فهم الطالب المحاضرة  ع4ن+4

radiation 

generators  

محاضرة 

 نظرية وعملية

يومي  اختبار

 واسبوعي

 Dose distribution فهم الطالب المحاضرة  ع2ن+2 الانلث عشر 

and scatter 

analysis . 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي

الرابع عشر 

والخنمس 

 عشر 

 A system of فهم الطالب المحاضرة  ع4ن+4

dosimetric 

calculations . 

محاضرة 

 نظرية وعملية

 اختبار يومي

 واسبوعي

السندس 

عشر والسنبع 

 عشر 

 Treatment فهم الطالب المحاضرة  ع4ن+4

planning  

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي

الانمن عشر 

 والتنسع عشر 

 Engineering of فهم الطالب المحاضرة  ع4ن+4

electron beam 

therapy 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي

ون العشر

والواحد 

اختبار يومي محاضرة  Atomic structure الطنلب يفهم الدرس 
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 البنية التحتية  .12

 Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics,Eighth ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Edition By: Raymond A.Serway and John W.Jewett,Jr  

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 and atomic والعشرون

radiation . 

 واسبوعي نظرية وعملية

الانن  

والعشرون 

والانلث 

 والعشرون 

 The nuclear and الطنلب يفهم الدرس 

nuclear radiation 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي

الرابع 

العشرون و

والخنمس 

 والعشرون 

 Interaction of الطنلب يفهم الدرس 

radiation with 

matter 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي

السندس 

 والعشرون 

 Radiation الطنلب يفهم الدرس 

detection & 

engineering of 

radiation 

detectors . 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 يواسبوع

السنبع 

 والعشرون 

 Clinical الطنلب يفهم الدرس 

radiation 

generators  

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي

الانمن 

 والعشرون 

 Dose distribution الطنلب يفهم الدرس 

and scatter 

analysis . 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي

التنسع 

والعشرون 

 والاالثون

 A system of الطنلب يفهم الدرس 

dosimetric 

calculations . 

محاضرة 

 نظرية وعملية

اختبار يومي 

 واسبوعي
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 اسم التدريسي وتوقيعه

 م.م سارة صباح احمد 

 

 

 


