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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

 

نظري 2 األول  

على يتعرف الطالب 

العالج مقدمة في 

 االشعاعي

Introduction 

to 

Radiotherapy 

 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 الشفوية

 

نظري 2 الثاني  

يتعرف الطالب على 

الجرعة الممتصة 

 ووحدات قياسها

Measurement 

of absorbed 

dose 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 الشفوية

نظري 2 الثالث  
ألية يتعرف الطالب على 

 انتاج األشعة السينية
Production of 

X-Rays 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 الشفوية

 الرابع

نظري 2  

يتعرف الطالب على 

 المسرع الخطيجهاز 

Linear 

accelerator(1) 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 الشفوية

نظري 2 الخامس  
عمل يوضح للطالب الية 

 مسرع الخطيال
Linear 

accelerator 

(2) 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 الشفوية

 First Exam                                                                    دسلساا

يوضح للطالب الية  نظري 2 السابع

الحصول على الصورة 

الرنين في جهاز 

 المغناطيسي

Dose Distribution 

and Scatter 

Analysis 

 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 الشفوية

الفانتوم يتعرف الطالب  نظري 2 الثامن

باالضافة الى تعريف 

النسبة المئوية للجرعة 

 بالعمق

Dose 
distribution and 
scatter analysis 

(Percentage 
depth dose 1) 

 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 الشفوية

العوامل يوضح للطالب  نظري 2 لتاسعا

الموثرة على النسبة 

 المئوية للجرعة بالعمق

Dose 
distribution and 
scatter analysis 

(Percentage 
depth dose 2) 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 الشفوية

يتعرف الطالب على  نظري 2 العاشر

 نسيج-ءمفهوم هوا

 والعوامل الموثرة عليه

Dose 
distribution and 
scatter analysis 

(Tissue–air 
ratio) 

 التعليم

 االلكتروني
 االختبارات

 الشفوية

عامل يتعرف الطالب على  نطري 2 الحادي عشر

التشتت الخلفي في مجال 

 العالج االشعاعي

Dose 
distribution and 
scatter analysis 
( Backscatter 

Factor) 

 التعليم

 االلكتروني

 الختبارات

 الشفوية

 Second Exam                                                عشر الثاني
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 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 المحاضرات 

 .The Physics of Radiation Therapy (Faiz M ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Khan) 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 

 

  لمعالجة االشعاعيةكل األبحاث العلمية المختصة في ا

 المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....ب ـ 

 

 

 كل مايخص الدرس من االنترنت

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحدثية
 تطبيق بعض استراتيجات التدريس الحدثية

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية
 توسيع مفردات المنهج

 مستقبليةاعداد دورس عمل 
 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم

 
 
 
 


