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 المقرر  بنية .11

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة/ أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع

1-2 
 / نظري 2

 / عملي 3

اعطاء نبذة عن  

الفيزياء وعالقتها 

بالجسم, ودراسة 

الهيكل العظمي 

وخصائص العظم  

 وانواعة 

Physics of 

skeleton, 

pressure. 

محاضرات 

وتقارير  

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

 نشاط يومي 

3-5 
 / نظري 2

 / عملي 3

معرفة الشغل والطاقة 

والقدرة في الفيزياء  

وعالقتها بالجسم  

 والتوازن 

Energy, work 

and power of the 

body 

محاضرات 

وتقارير  

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

جىء,  مفا

امتحان  

تحريري , 

 ط يومي نشا

6-7 
 / نظري 2

 / عملي 3

الحرارة والبرودة 

وتاثيرها على الدم 

 والجسم بصورة عامة 

Heat and cold in 

medicine 

محاضرات 

وتقارير  

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

 نشاط يومي 

8-9 
 / نظري 2

 / عملي 3

الحرارة النوعية  

والحرارة واللزوجة  

ها  واالشعة عند دخول

 سم للج

Specific heat, 

latent heat, heat 

transfer by 

conduction, 

convection and 

radiation, 

Regulation of 

heat through the 

human body. 

محاضرات 

وتقارير  

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

 اط يومي نش

10 
 / نظري 2

 / عملي 3

معرفة قانون بويل  

ئل  وحلول المسا

 الفيزياوية 

Boyles law, 

diffusion 

محاضرات 

وتقارير  

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

 نشاط يومي 

11-13 
 / نظري 2

 / عملي 3

اثر الفيزياء على الرئة  

وعملية التنفس  

 وصعوبتها او سهولتها 

Physical of lung 

and breathing 

محاضرات 

وتقارير  

 ومناقشه 

شفوي  اختبار

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

 نشاط يومي 



  
 

 
  

 البنية التحتية  .12

14-15 
 / نظري 2

 / عملي 3

التبخير والضغط  

 والغليان 

Evaporation of 

liquids, vapoure 

pressure and 

boiling point, 

humidity 

محاضرات 

وتقارير  

 ومناقشه 

 اختبار شفوي

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

 نشاط يومي 

16-18 
 ري / نظ2

 / عملي 3

معرفة الخصائص 

للمواد السائلة والموائع  

 والغازية 

Physics of 

cardiovascular 

system 

محاضرات 

وتقارير  

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

 نشاط يومي 

19-20 
 / نظري 2

 / عملي 3

العين وما يتعلق  فيزياء 

بالمواد البصرية من  

والسمعية انعكاسات  

 كسارات وان

Physics of eye 

and vision, 

physics of air 

and hearing 

محاضرات 

وتقارير  

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

 نشاط يومي 

21-23 
 / نظري 2

 / عملي 3

الكهربية وتاثيرها على 

ية  الجسم وماهي عمل

انتقال االلكترونات  

الكهربائية للجسم  

 ومدى تاثيرها 

Electricity 

within the body 

محاضرات 

وتقارير  

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

 نشاط يومي 

24-26 
 / نظري 2

 / عملي 3

تطبيقات الكهربائية 

والمغناطيسية في 

االجهزة الطبية 

كالرنين والسونار  

 وغيرها 

Application of 

electricity and 

magnetism in 

medicine 

ضرات محا

وتقارير  

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

تحريري , 

 نشاط يومي 

27-28 
 / نظري 2

 / عملي 3

الضوء في الطب 

والصوت وانتقالة  

ومعرفة الموجات  

 الصوتية 

Light in 

medicine, sound 

in medicine 

محاضرات 

ارير  وتق 

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

, تحريري 

 نشاط يومي 

29-30 
 / نظري 2

 / عملي 3

الفيزياء النووية وان  

يتعلم الطالب اصناف 

االشعة بالتفصيل  

وكيف يتم العالج 

باالشعة او الحماية 

 منها 

Physics of 

nuclear 

medicine, 

radiotherapy, 

radiation 

protection 

ات محاضر

وتقارير  

 ومناقشه 

اختبار شفوي 

, امتحان  

مفاجىء,  

امتحان  

حريري , ت

 نشاط يومي 



  
 

 
  

 اليوجد كتاب مطلوب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

Introduction to Physics in Modern Medicine, 

(Suzanne Amador 2002),  Radiation Physics for 

Medical Physicists (Ervien B, Poodgorasak, 

2006).                                                                      

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  ( )

Elsevier Journals in medical physics, Nature 

Journal of Nanotechnology 

رنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنت

 .... 
Science Direct, Google Scholar, Web of Science 
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