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 العلوم اخلطة الدراسية ملرحلة البكالوريوس بكلية

 الفيزياء الطبية لربنامج
 

 نبذة عن الكلية:

هـ لتشمل االقسام ) 23/3/1428م ب بتاريخ /3030أنشئت كلية العلوم بمــوافـــقـــة املـــقـــام الســامي الكريم رقم 

 ، وتتطلع كلية العلوم إلى  –الكيمياء  -الفيزياء  -العلوم الرياضية 
ً
األحياء ( وذلك إلعداد كوادر  مؤهلة علميا

يوس لتواكب التطور العلمي الحديث بما يحقق ملخرجاتها املنافسة في تحديث برامجها الدراسية ملرحلة البكالور 

 .سوق العمل

 رؤية الكلية:  

 وتعزيز املسؤولية املجتمعية.
ً
 التميز في مجال العلوم األساسية والبحث العلمي محليا وعامليا

 رسالة الكلية:

العلوم األساسية والتي تساهم في تطوير إثراء املجتمع املحلي والعاملي بالكوادر واألبحاث املتميزة في مجال 

 االقتصاد املعرفي وتعزيز املسؤولية املجتمعية.

 أهداف الكلية: 

 في مجاالت العلوم البحتة والتطبيقية. .1
ً
 تقديم برامج تعليمية متميزة ومعتمدة أكاديميا

 استحداث برامج تعليمية جديدة تتواكب مع متطلبات العصر واحتياجات التنمية. .2

 حوث املشتركة من خالل عقد شراكات محلية وعاملية إلثراء االقتصاد املعرفيدعم الب .3

 إثراء املكتبة العربية باملؤلفات العلمية املتميزة. .4

 تعزيز املسؤولية املجتمعية والعمل التطوعي في مجال العلوم األساسية .5

 :  القسمرؤية 

 علم الفيزياء لتلبية احتياجات سوق العمل.التميز في إعداد الكفاءات الوطنية علميا" وبحثيا" في مجال 
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 :القسمرسالة 

 في مجال علم الفيزياء من خالل تقديم برامج تعليمية 
ً
 وبحثيا" ومهنيا

ً
تأهيل الكوادر النسائية املتخصصة علميا

 متميزة تتفق مع معايير الجودة وتحقق متطلبات سوق العمل.

 : القسمأهداف 

تزويد الطالبات باملعارف واملهارات األساسية في مجال علم الفيزياء بفروعه املختلفة بما يمكنهن من إكمال  .1

 دراستهن واالطالع على كل جديد في هذا املجال .

اإلسهام في إثراء املعرفة وتأهيل الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة ملسايرة التقدم السريع للعلوم  .2

 همة في معالجة قضايا املجتمع.والتقنية وللمسا

 توفير بيئة بحثية متميزة إلجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تخدم املجتمع والبيئة . .3

 التواصل مع املجتمع وتلبية احتياجاته بما يحقق خطط الدولة التنموية. .4

 تعزيز الشراكات واالتفاقيات املحلية والدولية لتبادل املعرفة ودعم البحوث املشتركة.       .5

 

 :الربنامجرسالة 

 الفيزياء الطبية لتلبية متطلبات سوق العمل وخدمة مجال إعداد كفاءات نسائية مؤهلة علميا وبحثيا في

 املجتمع.

 : الربنامجأهداف 

 سوق العمل.  بما يلبي احتياجات ةطبيمجال الفيزياء الإكساب الخريجات تعليما متميزا في  .1

واكبة املستجدات ومتطلبات الهيئات واملنظمات املحلية والعاملية في مجال الخريجات مل تطوير مهارات .2

 الفيزياء الطبية.

 التشخيصية والعالجية. الطبية واألساليبالفيزياء  تقنياتتنمية قدرة الخريجات لإلسهام في تطوير  .3

 وحل املشكالت العلمي البحثالخريجات في مجال ة مهارات تنمي .4
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 :باللغة العربية الدرجة العلمية اليت مينحها الربنامج

 الطبية بكالوريوس العلوم في الفيزياء

 :باللغة االجنليزية الدرجة العلمية اليت مينحها الربنامج

Bachelor of Science in Medical Physics 
 :نظام الدراسة

 .االمتيازسنة  تتضمنه الدراسة في البرنامج خمس سنواتمدة 

يليه إذا اجتازت بنجاح جميع مقررات ذلك املستوى حسب الخطة  املستوى الذيتنتقل الطالبة من مستواها إلى 

 الدراسية وتبدأ سنة االمتياز في السنة الخامسة إذا اجتازت جميع متطلبات البرنامج ومتطلبات الجامعة.

  :الوظيفيةالفرص 
 .باحث علمي مساعد

 يزيائي طبيفاخصائي 

 مسؤول الحماية من االشعاع 

 طالب دراسات عليا.

  يف الربنامج: لغة الدراسة
 اللغة اإلنجليزية
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 ترميز املقررات: 

 تصنيف عددي.املقرر من تصنيف حريف ويتكون رمز 
 

 من ثالثة أرقام كما يلي:يتكون التصنيف العددي و ،البرنامجرمز التصنيف احلريف إىل ي

 

 الرمز الحرفي باللغة االنجليزية الرمز الحرفي باللغة العربية

 MPHYS فطب

 

 يرمز رقم املئات إىل السنة الدراسية.

 .الربنامجداخل يرمز رقم العشرات إىل التخصص الدقيق 

 .للربنامجيرمز رقم اآلحاد إىل تسلسل املقرر ضمن التخصص الدقيق 
 

 مدلول رقم العشرات يف ترميز املقررات 

 التخصص الدقيق الرقم

 العامة اتالتخصص 0

 الميكانيكا 1

 الكهرومغناطيسية واإللكترونيات 2

 التشخيص والعالج اإلشعاعي 3

 الفيزياء الحرارية واإلحصائية والموجية 4

 الفيزياء الجزيئية والذرية والليزر 5
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 فيزياء إشعاعية وحيوية 6

 فيزياء الجوامد وتقنيات الفيزياء الطبية 7

 مشروع وبحث 8

 االمتياز 9

 

 ملرحلة البكالوريوس اخلطة الدراسية

يف نظام الفصول الدراسية  الفيزياء الطبية لربنامجتتكون اخلطة الدراسية ملرحلة البكالوريوس 

 النحو اآلتي: موزعة علىدراسية، وحدة  (191)من  الثالثة

 المتطلبات
 الوحدات عدد

 الدراسية

 النسبة

 %13.6 26 إجباري متطلبات الجامعة -1

 %10.5 20 جباريإ متطلبات الكلية. 2

  - اختياري 

مقررات تخصصات  متطلبات البرنامج -3

 اجبارية 

133  69.6% 

 التدريب الميداني ) سنة االمتياز (

  %6.3  12 اختياري

 %100 191 المجموع

 

 

 

 

 



 

 
 

 20من  7الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                         الفيزياء الطبية برنامجل البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج

 هـ1444

 

اجلامعةتطلبات م  
دراسية  ( وحدة26بواقع )مقررات ( 8ليات وعددها )وهي املقررات الدراسية اليت تدرسها طالبات اجلامعة يف مجيع الك

 موزعة كالتايل:

سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم المقرر

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 

 نظري

LT 

 تمارين    

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (1الثقافة اإلسالمية )
 )منطلقات أساسية يف الثقافة اإلسالمية(

Islamic Culture (1) 
 - ISLS 101  3 - - 3  101سلم 

2 

 (2الثقافة اإلسالمية )
 (نظام األسرة يف اإلسالم)

Islamic Culture (2) 
  101سلم  ISLS 202  3 - - 3  202سلم 

3 

 (3الثقافة اإلسالمية )
 قضااي املرأة املعاصرة()

Islamic Culture (3) 
  101سلم  ISLS 303  3 - - 3  303سلم 

4 

 (4الثقافة اإلسالمية )
 ()مذاهب فكرية معاصرة

Islamic Culture (4) 
 101سلم  ISLS 404  3 - - 3  404سلم 

5 
 التحرير الكتايب

Arabic Composition 101 عرب  ARAB 101  3 - - 3 - 

6 
 التدريبات اللغوية

Language Skills  202عرب  ARAB 202  3 - - 3 - 

7 

 (*1 الصحية ) للتخصصات أكادميية إجنليزية لغة
Academic English for Health Specialties 

(1) 
 - ENG 131 15 - 4 131 انج

8 

 * ( 2) الصحية  للتخصصات أكادميية إجنليزية لغة
Academic English for Health Specialties 

(2) 
 131انج  ENG 132 15 - 4 132 انج

 وحدة دراسية 26  اجملموع

 

بمقتتتتتتتتتتتتتتتيزي اللطتتتتتتتتتتتتتتتة ا علليزيتتتتتتتتتتتتتتتة ( 2-102اعتتتتتتتتتتتتتتت    و ( 1- 101اعتتتتتتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتتتتتتت   مقتتتتتتتتتتتتتتتيزي اللطتتتتتتتتتتتتتتتة العلليزيتتتتتتتتتتتتتتتة م طلتتتتتتتتتتتتتتت  ا  امعتتتتتتتتتتتتتتتة ل ليتتتتتتتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتتتتتتتوم استتتتتتتتتتتتتتت ب ا     *

 ( عظيا لطبيعة ال خصص .132و اع   131لل خصصات الصحية   اع  
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 متطلبات الكلية

( وحدة دراسية 20( مقررًا بواقع )  5هي املقررات الدراسية املشرتكة بني أقسام الكلية وعددها )

 موزعة على النحو التالي:

 :أ( متطلبات الكلية اإلجبارية

  .ة( وحدة دراسي20)( مقررًا بواقع  5 وعددها ) 

 م
 اسم املقرر

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

(1)حساب التفاضل والتكامل 1  
Calculus(1) 

 101 ضير 
 ت

MATH 

101T  3 2 - 4 - 

 ** عامة الفيزايء مباديء ال 2
General Physics principals 

 - PHYS 104  3 2 - 4 104فيز 

(1عامة )كيمياء  3  
General  Chemistry (1) 

 CHEM ت 101 كيم

101 T 3 2 - 4 - 

4 
 **  أحياء إنسان للتخصصات الصحية

Human Biology for Health 

Specialties 
 BIO 105 3 105حيا 

2 
- 4 - 

حصاء عام إ 5  
General Statistics 

 MATH ت161ريض 

161T 3 2 - 4 - 

 وحدة دراسية20  اجملموع
 

  حاجة ال خصص  (105( و   حيا104ت( باملقيزات  فيز101ت( و   حيا101  اس ب ا  م طلبات كلية العلوم  فيز  **
ً
 ( عظيا
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 الربنامجمتطلبات 

 

  جبارية:اإل الربنامج( متطلبات  أ

 :موزعة على النحو التالي وحدة دراسية (127  بواقع )( مقررًا  35 و عددها )

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
  (II) التفاضل والتكامل

Calculus(II) 
 ت101 ضري MATH 103T 5 2 - 6 ت103ض ري

2 
 مبادئ املعادالت التفاضلية 

Principles of Differential 
Equations 

 MATH 225T 5 ت225ض ري
 
 ت103ض ري 6 - 2

 نظرية االحتماالت 3
Probability theory 

 MATH 367 T  3 ت  367ريض 
2 

 ت103ض ري 4 -
 ت 161ريض 

4 
 كيمياء حيوية 

Biochemistry  
ت 250كيم   CHEM 250 T 3 

2 
- 4 - 

5 
األعضاء ووظائف التشريح علم   

Human anatomy & 
physiology 

 HRS111  5 111صحة 
2 

- 6 - 
 

6 
 موجات, ضوء و صوتيات 

Optics and Acoustics Waves 
 MPHYS 140 3 140فطب 

2 
 104فيز  4 -

 اإلشعاعية الفيزايء 7
Radiation physics 

 MPHYS 160 3 160فطب 
2 

 104فيز  4 -

 حيويةميكانيكا 8
Biomechanics 

 MPHYS 210 3 210فطب 

 
 
2 

 
 104فيز  4 -

133



 

 
 

 20من  10الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                         الفيزياء الطبية برنامجل البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج

 هـ1444

9 

 

 فيزايء حرارية وخواص املادة 

Thermal Physics and the 
Properties of Matter 

  104فيز  MPHYS 241 3 2 - 4 241فطب 

10 
 بيولوجيا االشعاع

Radiation biology  
 160فطب  MPHYS 261 3 - - 3  261فطب 

11 
الكمفيزايء   

Quantum physics 
 ت 103ريض  MPHYS 211 4 - - 4  211فطب 

 (1الكهرابء واملغناطيسية  ) 12
Electricity &magnetism (I) 

 104فيز  MPHYS 220 3 - - 3 220فطب 
 

13 

 فيزايء ذرية وجزيئات حيوية

Atomic and Biomolecular 
physics 

 211فطب  MPHYS 350 4 - - 4 350فطب 

14 

رايضية يف الفيزايء الطبيةطرق   

Mathematical methods for 
medical physics 

 ت225ض ري MPHYS 300 3 2 - 4 300فطب 

15 
 (2الكهرابء واملغناطيسية )

Electricity & magnetism (II) 
  220فطب MPHYS 321 3 2 - 4 321فطب 

16 
 فيزايء نووية وجسيمات 

Nuclear and particle physics 
 211فطب  MPHYS 363 4 - - 4 363فطب 

17 
 طبية  إلكرتونيات

Medical Electronics 
 220فطب  MPHYS 322 3 2 - 4 322فطب 
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18 
 

 الفيزايء احليوية 
Biophysics 

 104فيز  MPHYS 262 3 - - 3 262فطب

19 

 ومصادر املعلومات البحث العلمي

Scientific Research and 
information resources 

 MPHYS 380 2 2 - 3  380فطب 
 ت161ريض 

 300فطب 

20 

 الليزر وتطبيقاته الطبية

Laser and its medical 
applications 

 350فطب  MPHYS 452 3 2 - 4 452فطب 

21 

 فيزايء األجهزة الطبية

Medical physics & 
instrumentation 

 160فطب  MPHYS 270  4 - - 4 270فطب 

22 

وجزيئات حيويةمعمل اطياف ذرية   

Atomic &Biomolecular 
spectra Lab 

 350فطب  MPHYS 351 - 6 - 3 351فطب 

23 
 علم األمراض

Pathology 
204أشع   Rad204 3 - - 3 

 111صحة 

 

24 
 العالج االشعاعي 

Radiation Therapy  

 330فطب 

 
MPHYS 330 

 

160فطب  4 - 2 3  

25 
 اجلرعات االشعاعية

Radiation Dosimetry 
 

 432فطب 
 

MPHYS 432 

3 - 4 6 
 330فطب 

 

-2

4
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26 

 

 فيزايء احلماية من االشعاع

Radiation protection 

 

 160فطب  MPHYS 364  3 - 2 4 364فطب 

27 
 (1)الطبية  تطبيقات احلاسب يف الفيزايء

Computer Applications in Medical 
Physics (1) 

 300فطب  MPHYS 301 3 2 - 4 301فطب 

28 
الطيب والتصوير التشخيص فيزايء  

Physics of diagnostic   
Radiology and Medical Imaging 

 

 363فطب MPHYS 433 3 - 4 6 433فطب 

29 
فيزايء العالج اإلشعاعي والتشخيصي معمل  

Radiotherapy and Diagnostic 
physics Lab 

 434فطب

 

MPHYS 434 

 
- 6 - 3 

 فطب 

433 

30 
 مشروع حبث التخرج

Graduation Research Project 
  380فطب MPHYS 481 3 2 - 4 481فطب 

31 
 علم املواد 

Material science  
 241فطب  MPHYS 371 3 - - 3 371فطب 

 تقنية النانو  32
Nano Technology 

 371فطب  MPHYS 472 3 - - 3 472فطب

33 
 املواد و النانو علم معمل 

Material science and Nano 
technology Lab. 

 MPHYS 473 - 2 - 1 473فطب 
 371فطب 
  472فطب 

34 
 مقدمة يف األخالقيات الطبية

Introduction to Medical Ethics 
 - MPHYS 404 3 - - 3 404فطب 

35 
  االمتياز

Internship 
 اثنا عشر شهرا   MPHYS 490 590 فطب

وحدة دراسية  191اجتياز 
 معتمدة 

 وحدة دراسية 133 اجملموع

 

4

590
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  ختيارية:اال الربنامج( متطلبات  ب

 .دراسية وحدة (12) بواقع التالية املقررات من( مقررات 3عدد ) الطالبة ختتار

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 املعاجلة والتحليل التصويري

Image Analysis & Processing 
 MPHYS431 431فطب 

 
 270فطب 4 - 2 3

2 
 تقنيات يف الفيزايء الطبية

Medical Physics techniques 
 270فطب MPHYS474 3 2 - 4 474فطب 

3 
(2) الطبية الفيزايء يف احلاسب تطبيقات  

Computer Applications in 
Medical Physics (2) 

  MPHYS 402فطب 

 301بفط 4 - 2 3 402

4 
 النمذجة واحملاكاة

Modelling and simulation 

 

 301فطب  MPHYS403 3 2 - 4 403فطب 

5 
 التخطيط العالجي

Treatment planning 
 435فطب 

 

MPHYS435 
 فطب  4 - - 4

330 

 فيزايء الطب النووي 6
Nuclear medicine Physics 

 364فطب  MPHYS465 4 - - 4 465فطب 
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 الفيزياء الطبية  ربانمج لرحلة البكالوريوس طة الدراسية ملخلا                               

 السنة األوىل
 املستوى األول

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 

 **  أحياء إنسان للتخصصات الصحية
Human Biology for Health 

Specialties 

 

 - BIO 105 3 2 - 4 105حيا 

  عامة الفيزايء مباديء ال 2
General Physics principals 

 - PHYS 104  3 2 - 4 104فيز 

3 
 (1)والتكاملحساب التفاضل 

Calculus(1) 
 - MATH101T 3 2 - 4 ت101ضري

4 

 للتخصصات أكادميية إجنليزية لغة
 (*1 الصحية )

Academic English for 

Health Specialties (1) 

 ENG 131 131 انج
15 

 4 - 

 وحدة دراسية16 اجملموع

 املستوى الثاين

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 (*2 الصحية ) للتخصصات أكادميية إجنليزية لغة

Academic English for Health 
Specialties (2) 

 ENG  132 132 انج
15 

 131انج 4 - 

2 
 (II) التفاضل والتكامل

Calculus (II) 
 ت101ريض  MATH103T 5 2 - 6 ت103ريض

3 
 موجات, ضوء و صوتيات

Optics and Acoustics 
Waves 

 104فيز MPHYS140 3 2 - 4 140فطب 
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4 
 (1الثقافة اإلسالمية )

 )منطلقات أساسية يف الثقافة اإلسالمية(
Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101  3 - - 3  101سلم 

 وحدة دراسية17 اجملموع

 الثالثاملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 (1)كيمياء عامة 

General Chemistry (1) 
      ت 101كيم 

CHEM101T 
3 2 - 4 - 

2 
  إحصاء عام 

General Statistics 
ريض 

 ت161
MATH161T 3 2 - 4 - 

 التحرير الكتايب 3
Arabic Composition  101عرب ARAB 101 3 - - 3 - 

4 
 اإلشعاعية الفيزايء

Radiation physics 
 104فيز MPHYS160 3 2 - 4 160فطب 

 وحدة دراسية 15  اجملموع

 الرابعاملستوى  الثانيةالسنة 

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 التدريبات اللغوية

Language Skills 
 - ARAB 202  3 - - 3  202عرب 

2 
 األعضاء ووظائف التشريح علم

Human anatomy & 
physiology 

 - HRS 111 5 2 - 6 111صحة

3 
 مبادئ املعادالت التفاضلية

Principles  of Differential 
Equations 

225ريض
 ت103ريض  MATH225T 5 2 - 6 ت

4 
 (2الثقافة اإلسالمية )

 (نظام األسرة يف اإلسالم)
Islamic Culture (2) 

 101سلم  ISLS 202  3 - - 3  202سلم 

 وحدة دراسية18 اجملموع
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 املستوى اخلامس

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 فيزايء الكم
Quantum physics 

 Mphys211 4 - - 4 211فطب 
 ت 103ريض 

 

2 

 فيزايء حرارية وخواص املادة 

Thermal Physics and the 
Properties of Matter 

 104فيز  MPHYS241 3 2 - 4 241فطب 

3 
 نظرية االحتماالت

Probability theory ت367ريض Math 367T 3 2 - 4 
 ت103ض ري

 ت 161ريض 

4 
 كيمياء حيوية

Biochemistry 
 - CHEM 250T 3 2 - 4 ت 250كيم 

 وحدة دراسية16 اجملموع

 
 املستوى السادس

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite 

نظر
 ي

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 بيولوجيا االشعاع

Radiation biology  
 160فطب MPHYS 261 3 - - 3 261فطب 

2 
 الفيزايء احليوية 
Biophysics 262فطب MPHYS262 3 - - 3 104 فيز 

3 
 (1الكهرابء واملغناطيسية  )

Electricity &magnetism (I) 220فطب MPHYS 220 3 - - 3  104فيز 

4 
 فيزايء األجهزة الطبية

Medical Physics 
Instrumentation 

 160فطب  Mphys270 4 - - 4 270فطب

2 
 حيوية ميكانيكا

Biomechanics  210فطب Mphys210 3 2 - 4  104فيز 

 وحدة دراسية 17 اجملموع
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 الثالثةالسنة 
 السابعاملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 فيزايء ذرية وجزيئات حيوية

Atomic and Biomolecular 
physics 

 211فطب  MPHYS 350 4 - - 4 350فطب 

2 
 طرق رايضية يف الفيزايء الطبية  

Mathematical methods for 
medical physics  

 ت225ض ري MPHYS 300 3 2 - 4 300فطب 

3 
 علم األمراض

Pathology 
  204أشع 

Rad204 
3 - - 3 

 111 صحة

 

4 
 (2الكهرابء واملغناطيسية )

Electricity & Magnetism (II)  321فطب MPHYS 321 3 2 - 4 220فطب  

 وحدة دراسية15 اجملموع

 
 الثامناملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title 
 /الرمز
 الرقم

Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 طبية إلكرتونيات

Medical Electronics 
 220فطب  MPHYS 322 3 2 - 4 322فطب 

2 
 العالج االشعاعي 

Radiation Therapy  
   330فطب

MPHYS 330 

 160فطب  4 - 2 3

3 
 علم املواد 

Material science  
 241فطب  MPHYS371 3 - - 3 371فطب 

4 
 فيزايء نووية وجسيمات 

Nuclear and particle physics 
 211فطب  MPHYS363 4 - - 4 363فطب 

 وحدة دراسية15 اجملموع

_2



 

 
 

 20من  18الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                                                         الفيزياء الطبية برنامجل البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج

 هـ1444

 التاسعاملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 ومصادر املعلومات البحث العلمي

Scientific Research and 
Information Resources 

 MPHYS380 2 2 - 3 380فطب 
 ت161ريض 

 300فطب 

2 
 (3الثقافة اإلسالمية )

 قضااي املرأة املعاصرة()
Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS 303 3 - - 3 303سلم 

3 
 معمل اطياف ذرية وجزيئات حيوية

Atomic &Biomolecular spectra 
Lab 

 350فطب  MPHYS351 - 6 - 3 351فطب 

4 
 فيزايء احلماية من االشعاع

Radiation protection  
 160فطب  MPHYS364 3 - 2 4 364فطب 

5 

 (1)الطبية  تطبيقات احلاسب يف الفيزايء
Computer Applications in 

Medical Physics(1) 
 

 MPHYS 301فطب 

301 
 300فطب  4 - 2 3

 وحدة دراسية  17 اجملموع

 الرابعةالسنة 
 العاشراملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 (4الثقافة اإلسالمية )

 ()مذاهب فكرية معاصرة
Islamic Culture (4) 

  101سلم  ISLS 404  3 - - 3  404سلم 

2 
 اجلرعات االشعاعية

Radiation Dosimetry 432 فطب   

MPHYS432 3 - 4 6  330فطب 
 

3 
   (1متطلب ختصص اختياري )

Department Elective (1) - - - - - 4  

 تقنية النانو  4
Nano Technology 472فطب MPHYS472 3 - - 3  371فطب 

 وحدة دراسية16 اجملموع

4
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 ادي عشراحلاملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
الطيب والتصوير التشخيص فيزايء  

Physics of diagnostic   
Radiology and Medical Imaging 

 433فطب 
MPHYS434 3 - 4 6 363فطب 

 مشروع حبث التخرج 2
Graduation Research Project  481فطب MPHYS452 3 2 - 4 380فطب 

3 

 معمل علم املواد و النانو 

Material science and Nano 
technology Lab. 

 MPHYS473 - 2 - 1 473فطب 
 371فطب 
  472فطب 

4 
   (2متطلب ختصص اختياري )

Department Elective (2) - - - - - 4  

 وحدة دراسية15 اجملموع

 
 

 الثاين عشر املستوى

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
فيزايء العالج اإلشعاعي والتشخيصي معمل  

Radiotherapy and Diagnostic 
physics Lab 

 434فطب 

 
MPHYS434 - 6 - 3 

 433فطب 

 

2 
  (3متطلب ختصص اختياري )

Department Elective (3) - - - - - 4  

4 
 الليزر وتطبيقاته الطبية

Laser and its Medical 
Applications 

 350فطب  MPHYS452 3 2 - 4 452فطب 

5 
 مقدمة يف األخالقيات الطبية

Introduction to Medical Ethics 
  MPHYS473 3 - - 3 404فطب 

 وحدة دراسية14 اجملموع
 

4 433

481
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 سنة االمتياز -السنة اخلامسة 

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين     

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
  ازاالمتي

Internship 
وحدة  191جتياز ا اثنا عشر شهرا   MPHYS 590 590 فطب

 دراسية معتمدة 
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