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 نموذج وصف المقرر 
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 صف المقرر و

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .2

 لفيزياء الطبية ا–لثة المرحلة الثا –  فيزياء الصحة اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021- 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .5

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

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

 البرنامج. 
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 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة   2نظري: 

  عملي: ال يوجد 

 02/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تزويد الطلبة ابملفاهيم االساسية للجرع وكيفية حساهبا  - أ

 قادرين على حساب ترسيب اجلرعة وقياس جرعات بة والطالبات ة الفصل جيب أن يكون الطلهناي   يف -ب

 لالجهزة الطبية املستخدمة يف جماالت فيزايء الصحة   القيام ابملعايرة والصيانة متكينهم من كما جيب   -ج

فة اىل جماالت البحث العلمي والتجارب  من استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضا  والطالبات  متكني الطلبة -د
 العملية مبا يسهم يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع التعليم فيه 

 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 مادة فيزياء الصحة تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 نواع المختلفة من الجرع وكيفية حسابها فة الطالب لالمعر  -2أ

 من معايرة وصيانة االجهزة الخاصة بفيزياء الصحة على االقل مرة واحدة سنويا  تمكين الطالب   -3أ
 معرفة الطالب لمصادراالشعاع المختلفة المستخدمة في العالجات وكيفية الوقاية منها   -4أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 درة على القيام بالصيانة والمعايرة السنوية لالجهزة المختلفة الق – 1ب 

 ة على استخدام المصادر المشعة بطريقة امنة والوقاية من مخاطرها القدر  - 2ب 

 القدرة على حسال االنواع المختلفة للجرع  – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 شةااللقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناق طريقة -

 المشاركة في الحوارات الجماعية  وتشجيع الطلبة علىاستخدام التكنولوجيا الحديثة للتعليم   -
   لمناقشة المادة العلمية تشكيل المجاميعلى التعلم الذاتي و تشجيع الطلبة ع -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 خالل فترة المحاضرة   المشاركة في مناقشة المادة العلمية - 2

 الواجبات البيتية  - 3
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 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تجسيد االفكار والمفاهيم المجردةمن  طالب تمكين ال -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 كة المعلومات مع زمالئه الطلبة وتصحيح الفهم الخطأ التشجيع نحو العمل الجماعي ومشار -3ج

   لدى الطلبة وحثهم على النشاط وااليجابية الذاتية للتعلمتوليد الحاجة  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -1

 الواجبات   قشات الجماعية وحلالمنا -2
 ائل التعليمية المناسبة خلق اجواء المنافسة بين الطلبة وعالج الفروفات الفردية باستخدام الوس -3

  
 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية و)اليومية و النظري االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 في التعلم والتعليم توظيف العلوم المكتسبة  -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة   -3د 

 في مجال عملهم المستقبلي   والمهارات المكتسبة المعلومات  تمكين الطلبة من استخدام  -4د 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
Introduction to Health Physics: Fourth Edition by 
Herman Cember and Thomas Johnson (2008), Oxford 
pub 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
1) Radiation Protection and Dosimetry: An 

introduction to Health Physics by Michael G. 
Stabin (2007)  

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  لتعليم طريقة ا

1 2 
عرض فكرة فيزياء 

الصحة واهميتها 

 ومجاالات تطبيقها  

Introduction 
   

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
معرفة الطالب لالنواع  

 المختلفة من الجرع 
Definitions of Doses   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 2 
فيزياء تمكين الطالب من 

 اعطاء الجرعات 
The Physics of Dose 

Deposition  المحاضرة = 

4 2 
معرفة عوامل قياس  

 الجرع االشعاعية 
Radiation Dosimetry   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

5 2 
تمكين الطالب من معرفة  

 اساسيات التدريع االولي  
Elementary Shielding   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 2 
فهم وسائل الحماية من  

مل  االشعاع وكيفية التعا

 معها

Radiation Protection 

Devices 
 المحاضرة  

= 

7 2 

اعطاء  فهم تقنيات 

الجرعات واالستخدام  

الجهزة فيزياء االمثل 

 الصحة 

Deposition and Proper 

Use of Health Physics 

Instrumentation 

 المحاضرة  
= 

8 2 
تمكين الطالب من اجراء  

 المعايرة والصيانة
Calibration and 

Maintenance 
 المحاضرة  

= 

9 2 
فهم نظام وادارة برامج 

 فيزياء الصحة   

The regulatory and 

Administrative 

requirements of Health 

Physics Programs 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

10 2 
فهم طبيعة انواع الجرع  

المعطاة للجهاز العضلي  

 والهضمي  

Skeletal, Respiratory 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

11 2 
لقلب  فهم طبيعة ا

 واالوعية الدموية 
Cardiovascular   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

12 2 
فهم طبيعة عمل جهاز  

 الهضم والجهاز البولي 
Digestive and Urinary 

Systems 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 2 

تمكين الطالب من معرفة  

انواع سرطان الثدي  

ومراحله وطرق  

التشخيص والعالج  

 مكنةوالوقاية الم

Breast and Women’s 

issues 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 2 
فهم صحة الرأس  

 والرقبة 
Head and Neck   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

15 2 
فهم طبيعة عمل الجهاز  

 العصبي المركزي 
Central Nervous 

Systems 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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2) Basic Health Physics: Problems and Solutions by 
Joseph John Bevelacqua (1999) 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 الصحةمادة فيزياء مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

باالعتماد على وجهة نظر وراي استاذ المادة باتباع اساليب   %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

ة  حاسوبياستخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة اضافة الى ذلك . لتطوير المنهجوتقنيات حديثة 

 . لتسهيل طرح المعلومة على الطالب من خالل اضافة جزء عملي او تطبيقي للمادة

 


