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,باإلضافة الى دراسة االجهزة الطبية  العملية في الطب تطبيقاته وفرعه و الحياتيةالفيزياء  الطالب بعلمتعريف 
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 تنمية قدرات ومهارات الطالب في التعرف على االطياف الذرية ونوع الطاقات الصادرة منها.

يمكنهم  من مواصلة دراستهم العليا من جهة وان يؤدوا متميزا في البحث بحيث  تأهيل الطلبة نظريا وعمليا

 والعمل في المنشأت العلمية والصناعية

 

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

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

 البرنامج.
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