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  الطب البیطري \جامعة  القادسیة المؤسسة التعلیمیة .۱

 الفسلجة واالدویة  / المركز علمي القسم ال .۲
  

 الفیزیاء الطبیة اسم / رمز المقرر .۳

 محاضرة عملیة) \(محاضرة نظریة دوام كامل أشكال الحضور المتاحة .٤

 ۲۰۱٦-۲۰۱٥ الفصل / السنة .٥

 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲۰۱٦\٥\۱۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
 : معرفة ودرایة تخریج طلبة على -۱
 .الطبي المجال في الفیزیاء أھمیة استعراض - 
 العالج. أو التشخیص أو التصویر في الصوتیة األمواج أھمیة واستعراض تعریف-
 
  الحدیثة. والعالج التشخیص ووسائل الطبیة التطبیقات لفھم الضروریة الفیزیاء مبادئ على التعرف-
 
     المباشرة. الطبیة بالتطبیقات المبادئ ھذه بطر-

           
       التجریبیة. العلمي البحث أسالیب بعض على التعرف-
  
 .رومغناطیسیةوالكه الصوتیة األمواج طیفي في والخطورة األمان حدود تحدید-
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 
 
 

 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۰

 -: ھداف المعرفیة األ -أ
 .المقرر لموضوعات والفھم المعرفة -۱أ
 التحلیل والدراسة. على القدرة -۲أ
 .للمعلومات الوصول كیفیة معرفة  -۳أ
 اإلیجابیة. والمشاركة التفاعل -٤أ
تعریف الطالب بالعمل المختبري وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبري وكیفیة  -٥أ

 .االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھاتطبیق 

 
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 واستخدام احدث التقنیات في عالجھا. باألمراضتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  .- ۱ب

 .باستخدام االشعة الكھرومغناطیسیة تشخیصالفحص والتمكین الطلبة من   - ۲ب

 .  اساسیات الفیزیاء الطبیةتمكین الطلبة من تطویر معرفة   - ۳ب

 .لبعض االورام السرطانیة من التشخیص المختبري الطلبة تمكین  -٤ب
 للعدید من االمراض.مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري  -٥ب 

مع االخرین في سوق العمل والتقدیم للدراسات مھارات االستخدام والتطویر الذاتي تمكن من المنافسة -٦ب  

 العلیا وخوض اختبارات تقوم بھا جھات محلیة ودولیة وإقلیمیة

 طرائق التعلیم والتعلم      
المشاكل   تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات، لحل  

 .العلمیة 

 .او عالج بعض الحاالت شخیصتالى  الطلب من الطلبة خالل المختبرات العملیة بالتوصل - 

 .من قبل الكادر االكادیمي استخدام االشعة الكھرومغناطیسیة في التصویر او التشخیص او العالج- 

 .مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختبارات- 
 
 
 
 



 طرائق التقییم      
 یومیة باسئلة متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة. أمتحانات- 

 إمتحانات یومیة باسئلة علمیة.- 

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضیع الدراسیة.- 

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- 

 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 .الفیزیاء الطبیةالتحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري لعلم وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

 وتولید والجراحة، ،لمداواةوا التصویر ،بالتنضیر تفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقةتمكین الطلبة من ال -۲ج

 .الصادمة األمواج

 مقطعيال بالتصویر الدماغ كشاف وظائفستباتمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  -۳ج
 .البوزتروني

 بعض الحاالت المرضیة.لكیفیة التعامل المختبري مع تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج
ن الطلبة من التفكیر والتحلیل واستخدام النقاط النانویة ودورھا في تشخیص االورام السرطانیة تمكی-٥ج 

  .مأمونھومعالجتھا بطرق 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل. ألساسیاتابتزوید الطلبة -

تطلب ضوع المطروح والذي یمواللمناقشة النظریة والعملیة  خالل المحاضرات من تكوین مجموعة نقاشیة -

 .واالستنتاجالتفكیر والتحلیل 

التفكیریة خالل المحاضرات مثل ( ماذا، وكیف، ومتى، ولماذا ) الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة  -

 لمواضیع محددة.

 .مختلفة علمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-

 تدریس الطلبة كیفیة بناء طرق التفكیر والتحلیل. -

 
    

 طرائق التقییم 
 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا.- 

 تتعلق بالمادة الدراسیة .ونقاشیة  منافسة  درجات مشاركة السئلة- 

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البیتیة- 
 
 
 
 



 

 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 .وعینات تخص المقرر  تمكین الطلبة من إستخدام نماذج واشكال -۱د

 . فیما یتعلق باالختصاص تمكین الطلبة من إجتیاز مقابالت العمل -۲د

 تمكین الطلبة من إجتیاز أختبارات مھنیة تنظم من قبل جھات محلیة/إقلیمیة/ دولیة . -۳د

 تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج.  -٤د



 بنیة المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  تعریف الطلبة بمقدمة عن 2 1
  فیزیاء العضالت الھیكلیة

Physics of the skeleton  تزوید الطلبة
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع 

درجات مشاركة 
منافسة   السئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة  باستخدام  2 2
الحرارة والبرودة في مجال 

  الطب.

Heat and cold in 
medicine  

تكوین    -
مجموعة نقاشیة 

من خالل 
المحاضرات 

النظریة والعملیة 
لمناقشة 

الموضوع 
المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 
والتحلیل 

 واالستنتاج

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

بمفھوم تعریف الطالب  2 3
 الطاقة

Energy ,work and 
power of the body 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

تعریف الطالب بمفھوم  2 4
 الضغط واھمیتھ

Pressure  تكوین مجموعة
من خالل نقاشیة 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 .الدراسیة

تعریف الطلبة بفیزیاء  ٢ 5
 التنفس .

Physics of lungs and 
breathing 

الطلب من الطلبة 

 مجموعةمن

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات مثل 

( ماذا، وكیف، 

ومتى، ولماذا ) 

 لمواضیع محددة.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة بفیزیاء  ٢ 6

 الجھاز القلبي والوعائي

Physics of the 
cardiovascular 
system 

الطلب من الطلبة 

 مجموعةمن

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 



االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات مثل 

( ماذا، وكیف، 

ومتى، ولماذا ) 

 لمواضیع محددة

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

تعریف الطلبة بمفھوم  ٢ 7

 الكھربائیة في جسم االنسان

Electricity within the 
body 

تزویدالطلبة 

 باالساسیات

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات التفكیر 

 .والتحلیل

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة بمفھوم  ٢ 8

 االصوات في مجال الطب

 

Sounds in medicine -  تكوین مجموعة

نقاشیة من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

والذي المطروح 

یتطلب التفكیر 

والتحلیل 

 واالستنتاج.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

 Physics of the ear and تعریف الطلبة بفیزیاء السمع ٢ 9
hearing 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات التفكیر 

 .والتحلیل
 
 
 

إمتحانات یومیة 
 .علمیة باسئلة

باستخدام  تعریف الطالب ٢ 10

 .الضوء في مجال الطب

 

Light in medicine  تكوین مجموعة
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة



المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج.

الكالب بفیزیاء تعریف  ٢ 11
 الرؤیا.

 

Physics of the eyes 
and vision 

االسئلة التفكیریة 
خالل 

المحاضرات مثل 
( ماذا، وكیف، 
ومتى، ولماذا ) 
 .لمواضیع محددة

أمتحانات یومیة 
باسئلة متعددة 
الخیارات التي 

تتطلب مھارات 
 علمیة

تعریف الطالب باستخدام  ٢ 12
 في التشخیص. xاشعة 

Physics of diagnostic 
x-ray. 

 

االسئلة التفكیریة 
خالل 

المحاضرات مثل 
( ماذا، وكیف، 
ومتى، ولماذا ) 
 لمواضیع محددة

إمتحانات یومیة 
 .باسئلة علمیة

 ئصخلصاتعريف الطالب اب 2 13
 اإللكرتونية كهرومغناطيسيةال

 صاخلصائ للمادة، والنووية
 النووية كهرومغناطيسية وال

 شري.الب اجلسم كو�تمل

Physics of nuclear 
medicine  

 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطالب باستخدام  ٢ 14
 الطبي.األشعة في المجال 

Physics of radiation 
medicine  

 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

أمتحانات یومیة 
باسئلة متعددة 
الخیارات التي 

تتطلب مھارات 
 علمیة

تعریف الطالب بمفھوم  ٢ 15
 التلوث.

Pollution  تزوید الطلبة
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

إمتحانات یومیة 
 .باسئلة علمیة

16      
17      
18      
19      
20      
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  الفیزیاءمختبر \"البنیة التحتیة  .۱۲

 الطبیة الفیزیاء ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 ,Sears and Zemanskey, University physics, 11th edition -1 (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲
2004, edited by Young & Freedman 

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

Physics , Principles with applications, 6th edition, 2005, 
Douglas C. Giancoli, Pearson Educational International.- 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

يف علم  مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص
  الفيز�ء الطبية.

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۳
   

التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي  تحتاج الى بعض المناھج الدراسیةبعض 
 في مجال الفیزیاء الطبیة.واالنواع المكتشفة حدیثا  واالقلیمي

یعتمد بشكل اساس على الموارد البشریة بالفرع  وبالتالي المقرر بان نجاح البرنامج ( الفرع) الكلیة تؤمن 
دراسة الماجستیر لرفد الفرع بالتخصصات الغیر  والذي یتم تطویره من خالل فسح المجال للمعیدین الكمال

كذلك حث التدریسیین من حملة شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتوراه في نفس التخصص ة موجود
ً ا ضمن حاجة الفرع ومن المفید إیفاد التدریسیین الى الجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم  یضا

 تطورات إسالب التدریس والتقتنات الحدیثة
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