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 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 المحاضرات 

 The Essential Physics of Medical Imaging (JERROLD ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

T., J. ANTHONY, EDWIN M. JOHN M.) 

الكتب والمراجع التي يوصى بها                  اـ 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 

 

 التشخيص االشعاعيكل األبحاث العلمية المختصة في 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 كل مايخص الدرس من االنترنت
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