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 أهداف المقرر .2

 تزويد الطلبة بالمعلومات االساسية والعلمية عن مادة الفيزياء الطبية -1
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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.



 
 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعريية األ -أ
 تمكين الطالب من الحصول على المعرية العلمية ضمن االداء المهاري -1أ

 تمكين الطالب من معرية كاية االساسيات التي يستخدمها يي المادة العلمية -2أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب من استخدام كاية العالقات الفيزيائية ضمن اطار طبي يي االنظمة والتطبيقات  – 1ب

 الهندسية الطبية

 

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب تدريس المناقشة والحوار -1
 استخدام اجهزة العرض ووسائل االيضاح -2

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية -1
 شهريةامتحانات  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المشكالت وايجاد الحلولالقدرة على اتخاد القرار عبر التعرف على -1ج

 القدرة على ترتيب المعلومات وتطبيقها -2ج

 القدرة على البحث والتقصي العلمي-3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

المنطقي عن طريقة التوجية المستمر للطلبة من قبل االساتذة اثناء تويير المناخ التعليمي المالئم للتفكير 

 القاء المحاضرة

 

 
 طرائق التقييم    

 تفاعل الطلبة مع المحاضرات والمناقشات -1
 تحضير الواجبات البيتية -2
 السلوك الذاتي -3

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم مالتعليطريقة 

البصريات والعدسات  مخرجات التعلم نظري 2 اسبوعيا

 الطبية
  

   البصريات العملية مخرجات التعلم عملي 2 اسبوعيا
   الصوت يي الطب مخرجات التعلم نظري 2 اسبوعيا
   تطبيقات الصوت الطبية مخرجات التعلم عملي 2 اسبوعيا
   انتقال الحرارة يي الطب مخرجات التعلم نظري 2 اسبوعيا
   تطبيقات الحرارة مخرجات التعلم عملي 2 اسبوعيا
   تطبيقات الضغط مخرجات التعلم نظري 2 اسبوعيا



 البنية التحتية  .12

 ( medical physicsالكتب المنهجية المقررة ) ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 advanced of medical physics and) المصادر السائدة )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

applications)  

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

قها االساسية للتطبيقات الفيزيائية يي الهندسة بشكل عام وكيفية تطبيتطوير المقررات بما يتالئم ضمن القواعد   

 يي العلوم الهندسة الطبية بشكل خاص لريد ودعم كاية االختصاصات

 

 

 

 
 

 التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات اساسية لالتصال والتواصل عن طريق االرشاد والمؤتمرات-1د

 يعلم الطالب عن كيفية تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي يي مجال التخصص -2د

 -3د


