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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة االهلية الحلةية كل المؤسسة التعليمية .1

 قسم طب االسنان    المركز العلمي /القسم  .2

 MPHY301الفيزياء الطبية/  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ب بالمفهوم العلمي للفيزياء الطبية والمجاالت التي الطبية والعلمية التي تعمل لاتعريف الط -

 بهذا المفهوم

 اكساب الطالب مهارات فكرية وعلمية تفيده في دراسة مواد علمية ضمن اختصاصة  -

المعلومات المعرفية المختلفة لالفادة منها في مجاله توسيع افاق الطالب العلمية عند ربط  -

 اساته البحثية المتقدمةردالمهني و

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

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

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

 ان يُعرف الطالب  الفيزياء الطبية. -1أ

 ان يحدد الطالب الوظائف الرئيسية للفيزياء الطبية.  -2أ

 ائي.يزان يعرف الطالب االجهزة الطبية ذات المبدأ العملي الفي -3أ

 ان يعرف الطالب االجهزة والخصائص الفيزيائية المستخدمة في الحقل الطبي. -4أ

ان يفهم الطالب طبيعة وتزامن العالقة بين الوظائف الفيزيائية واالجهزة الطبية والعكس  -5أ

 بالعكس.

 ,ان يتعرف الطالب على االماكن التي تستخدم فيها الفيزياء الطبية) عيادات, مستشفيات -6أ

 مراكز  بحثية(

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تنمية المهارة الفيزيائية الطبية لدى الطالب واعدادة بصورة علمية تطبيقية. - 1ب

تنمية مهارة الطالب الستخدام االجهزة الفيزيائية والطبية باعتبارها االساس في  - 2ب

 التشخيص والعالج. 

بالتعامل مع االجهزة وكيفية قراءة البياتات المستخرجة بواسطة تلك  تنمية مهارة الطالب - 3ب

 االجهزة.

     تنمية مهارة الطالب الستخدام الالجهزة التشخيصية واالجهزة العالجية على حد سواء. -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المناقشة .1

 المحاضرات .2

 االسئلة الموجة انياً او الواجبات البيتيه .3
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 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشفوفيه .1

 االختبارات التحريرية .2

 الواجبات البيتية .3

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يركز الطالب على مفهوم ووظائف الفيزياء الطبية. -1ج

   مع زمالئة لتوضيح فكرة ما ضمن المقرر العلمي. الطالب يتعاون ان -2ج

 لحل مشكلة ما ضمن المقرر العلمي. ان ينظم الطالب معطيات -3ج

 ان يمارس عمل تطبيقي على احدى االجهزة الفيزيائية الطبية.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة .1

 المحاضرات .2

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات الشفوفيه .1

 االختبارات التحريرية .2

هارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ملالمنقولة ) االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 المهارة العلمية التطبيقية. -1د

 مهارة التشخيص والعالج. -2د

 مهارة قراءة رموز وبيانات االجهزة الطبية. -3د
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   مهارة استخدام جهاز معين للتشخيص واستخدام جهاز اخر للعالج.   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  تالساعا األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 4 االول

ان يفهم الطالب 

معنى الفيزياء 

 الطبية

مقدمة في الفيزياء 

 الطبية

المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 الثاني

ان يفهم الطالب 

انواع القوى 

 ائية المؤثرةالفيزي

 على الجسم

القوى المؤثرة في 

 وعلى جسم االنسان

المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 الثالث

ان يعرف الطالب 

اجراء الهيكل 

 العظمي ووظائفه

فيزياء الهيكيل 

 العظمي

المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 ابعالر

ان يعرف الطالب 

الضغط داخل 

اعضاء جسم 

 االنسان

 فيزياء الضغط
المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 الخامس

ان يعرف الطالب 

اجزاء ووظائف 

 الجهازي التنفسي

فيزياء الرئة 

 والتنفس

المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 السادس
ان يعرف الطالب 

تأثير الحرارة 

الحرارة والبرودة 

 في الطب

المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا
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 البنية التحتية  .12

الليزر وتطبيقاته في الطب, اساسيات الفيزياء الطبية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الجزء االول

 الفيزياء االشعاعيةاساسيات الفيزياء الطبية,  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( جالت العلمية , التقارير ,.... الم) 

كتاب التطبيقات الطبية للالشعة المؤينة. باالضافة الى 

 الكتب المقررة والمراجع الرئيسية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

https://www. Physics-pdf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والبرودة على جسم 

 االنسان

ت الشفوية 

 ةيوالتحرير

 4 السابع

ان يعرف الطالب 

خصائص 

واستحدامات 

 الضوء

 الضوء في الطب
المحاضرات 

 والمناقشة

المناقشة 

واالختبارا

شفوية ت ال

 ةيوالتحرير
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 ما مع عنوان المقرر وعمر الطلبة.ليكون مالئتحديد هدف المقرر بوضوح  .1

عام وضع خط زمني محدد لتغطية مفردات المقرر سواء كان المقرر يدرس على مدار  .2

 كامل او فصل دراسي واحد.

 وضع قائمة بالمحتوى الواجب تعليمه للطلبة. .3

مواكبة التطورات الحاصلة للمقرر من خالل المتابعة على االنترنت اليجاد مققررات  .4

 وطورت في مجال ذات المقرر العلمي)الدراسي(. راسية وضعتد

اختيار عناوين واضحة ومختصرة لمواضيع المقرر واستخدام صور ورسومات  .5

 توضيحية  ذات عالقة مباشرة بالموضوع.

واستخدام االنترنت لغرض مشاهدة فيديوهات عرض المحاضرات على شاشات خاصة  .6

 توضيحية  عن المحاضرة لتعزيزها.

 مة نهاية كل محاضرة ترشد الطلبة لفهم االجزاء المهمة من المحاضرة.ة اسئلة عاكتاب .7

وضع خطة لتقييم الطلبة بناًء على ادائهم مما يساعد المتعلم معرفة مدى فهمه للمحتوى  .8

 في ما اذا كان ناجحا في ايصال المحتوى ويساعد المعلم 

 

 

 

 

 

Experiments and hours of medical physics laboratory 

Lab 

number 

Study unit title 
Hours 

1 Hooke's Law 2 

2 Forensicfriction 2 
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3 Surface tension 2 

4 Density of  liquid 2 

5 The speed of sound 2 

6 Simple pendulum 2 

7 Focal length 2 

8 Viscosity 2 

9 Specific density measurement 2 

10 Blood pressure measurement 2 

11 Helium-neon laser wavelength measurement 2 

12 Ohm's Law 2 

13 Sonar 2 

14 Boyle's Law 2 

15 Refractive index 2 

16 Specific heat 2 

 


