
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االهلية كلية الحلة الجامعة سسة التعليمية المؤ .1

 الفيزياء الطبية / المركز علمي القسم ال .2

 فيزياء االجهزة الطبية اسم / رمز المقرر .3

Physics of Medical Instrumentations      

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-8-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

على االسس  دراسة االجهزة الطبية التي تخضع في عملها هوان الغرض من اعطاء هذه المادة 

الفيزيائية وتطبيقاتها وخصائص كل جهاز من ناحية االساس الفيزيائي العام وااللكتروني 

عمل ت زةجهأ ااالجهزة االلكترونية االخرى كونهاالجهزة الطبية عن بقية  واالشعاعي واختالف

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

المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



الداخلية والتدريب على طرق  ةااللكتروني كدائرة متكاملة بوجود جسم االنسان ودراسة الدوائر

 والمعايرة من الناحية الفيزيائية مما يؤهل الطالب الستخدام الجهاز ة الموقعيةالتشغيل والصيان

 ةمن اهم االجهزة الخاصوالذي يعتبر  تخطيط القلبجهاز ك ، مستقبال وصيانتة ومعايرته

إضافة إلى موجاتك هاوكيفية التعامل الفيزيائي معالصادرة عن القلب الكهربائية  ةبتخطيط االشار 

كما يتم تسليط الضوء على جهاز الناظور الذي يعتمد في عمله ايضا على .  االشارات المنقولة

االلياف البصرية واالسس الفيزيائية لهذا الجهاز ايضا. و عن طريق  اسس انتقال الصورة كاملة

جهاز  الىمن خالله الذي يساعد في التطرق يبقى للضوء خاصية مهمة في الفيزياء و 

(OPTHALIMIC)  والذي يعد واحد من اهم اسس التقنيات البصرية للفحص الطبي والبد النتقال

راسة الفيزياء ودراسة تاثير هذه الموجات وتحويلها الى صورة هي مهمة في د الموجات الصوتية

تعريف الطالب على بحيث يسهل ، االمواج الفوق الصوتية  مع جسم االنسان على جهاز

تنمية قدرات ومهارات والذي يساهم في  االجهزة المختبرية وربط االسس النظرية بالتطبيق العملي

متميزا  ي دورا  ته العليا من جهة وان يؤديمكنه من مواصلة دراسمما  وعمليا   نظريا   هتأهيلو الطالب 
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