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 الفيزياء اإلشعاعية: مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
يزياء إشعاعيةف   

2.  
 ورقمهرمز المقرر 

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الفصل الثاني –المستوى الثالث  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 ال يوجد

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7.  

 المقرردرس له يالبرنامج الذي 
Program (s) in which the course is offered 

جامعة  -العلونكلية  -قسم الفيزياء -برنامج الفيزياء

 صنعاء
 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي وانجليزي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د أحمد خالد عبدالرحيم

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة  :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

إكساااال الةلاة المياهيا والمعارف الرييساااية يز الييإلياا اة اااعاعية الماعمن اة اااعا   الى المقرر هذا يهدف

اة اااعا  والارعات اة اااعاعية ومصاااادرا والكميات اة اااعاعية وو دااها واياعا اة اااعا  مو المادا وةر   يا  

 .والو اية اة عاعية واساخداا اة عا   ألغراض الا خيص والعالج

  

iii. مخراات اعلا المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على  ادرا الةالل يكون سوف المقرر دراسة من االناهاا اعد

a1 -  ة ااعاعية وةر   يا  اة ااعا  والارعات  ي اارم ماهية اة ااعا  وانواعل والكميات والو دات ا

 اة عاعية 

a2 –   يصاااف اياعالت اة اااعا  كت اااعاعات اياا وااما وأليا والنيوارونات مو المادا واشعيرات اة اااعا

 على الخلية
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a3 –  ية من الا ااااخيص والعالج وةر  الو اي اااارم اةايقات اة ااااعا  الةاية واساااااخداا اة ااااعا  يز

  اة عا 

b1-  يقدر estimateلاشين مدى اساااااايمات اياا وأليا يز الهواا والنسااااااير الا اااااار  و درا اةيقاف وا

 النوعز ومعاما الاوهين الخةز 

 والكالز ة عاعات ااما وكذلك السمك الخةز والكالز 

b2 –  يقدرestimateالجرعات اإلشعاعية الممتصة والمكافئة والفعالة الاعرض اة عاعز و 

b3 - يصما درو  لاسيمات اياا وأ عة ااما واأل عة السينية والنيوارونات 

b4 – يميإل اين ةر  وأاهإلا الك ف عن اة عا  المخالية 

d1 -  يعاا اروم  ا اااكا العمايز ماموعات  ويقوا ااوصااايا معارف الييإلياا اة اااعاعية إلز الامهور

  ويعهر الوا داليريق 

 .اة عاعية الييإلياا مااا يز المسامر الاعلا درال على 

 

iv.  المقرر مو مخراات الاعلا للارنامر اعلامخراات مواامة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 المقصودا من المقرر مخراات الاعلا
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخراات الاعلا المقصودا من 
 الارنامر

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - ا والو دات والكميات وانواعل اة ااااااعا  ماهية ي اااااارم 

  اة عاعية والارعات اة عا   يا  وةر  ة عاعية

 

A1 -  و للمبادئ عميقا فهما يظهر 

 .الفيزيائية والنظريات القوانين

A2 -  الرياضية المفاهيم يوضح 

 .الفيزياء في المستخدمة

A3 -  الطبيعية الظواهر يصف 

 المفاهيم على بناء المختلفة

 .الفيزيائة

  

a2 –  يصااااف اياعالت اة ااااعا  كت ااااعاعات اياا وااما وأليا

 الخليةوالنيوارونات مو المادا واشعيرات اة عا  على 

A1 -  و للمبادئ عميقا فهما يظهر 

 .الفيزيائية والنظريات القوانين

A2 -  الرياضية المفاهيم يوضح 

 .الفيزياء في المستخدمة

A3 -  الطبيعية الظواهر يصف 

 المفاهيم على بناء المختلفة

 .الفيزيائة

  

a3–  ي اارم اةايقات اة ااعا  الةاية واساااخداا اة ااعا  يز

 والعالج وةر  الو اية من اة عا الا خيص 

A1 -  و للمبادئ عميقا فهما يظهر 

 .الفيزيائية والنظريات القوانين

A2 -  الرياضية المفاهيم يوضح 

 .الفيزياء في المستخدمة

A3 -  الطبيعية الظواهر يصف 

 المفاهيم على بناء المختلفة

 .الفيزيائة
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية

b1 - قدري  estimate يز الهواا مدى اسااااااايمات اياا وأليا

والنساااااااير الا ااااااار  و اادرا اةيقاااف والاااشين النوعز 

ك ومعاما الاوهين الخةز والكالز ة ااعاعات ااما وكذل

 السمك الخةز والكالز

B1 يةاق  -   النوعز الايكير 

 الم اكا و المسايا ل ا والكمز

 الييإليايية

B2 صيغي -   المسايا وييسر 

 المعادالت ااساخداا الييإليايية

 المناساة الرياضية

 

 

b2- قاااادريestimate  الاعرض اة اااااااعاااااعز والارعااااات

 اة عاعية المماصة والمكايية واليعالة 

 

B1 -  والكمز النوعز الايكير يةاق 

 الييإليايية الم اكا و المسايا ل ا
B2 - المسايا وييسر صيغي 

 المعادالت ااساخداا الييإليايية

 المناساة الرياضية
 

 
b3-  اياا وأ اااااعة ااما واأل اااااعة يصاااااما درو  لاسااااايمات

 السينية والنيوارونات

 

B1 -  والكمز النوعز الايكير يةاق 

 الييإليايية الم اكا و المسايا ل ا
B2 - المسايا وييسر صيغي 

 المعادالت ااساخداا الييإليايية

 المناساة الرياضية
 

b4- يميإل اين ةر  وأاهإلا الك ف عن اة عا  المخالية 

 

 

B1 -  والكمي النوعي التفكير يطبق 

 الفيزيائية المشاكل و المسائل لحل

B2 - المسائل ويفسر صيغي 

 المعادالت باستخدام الفيزيائية

 المناسبة الرياضية

 

d1-  يقوا ااوصاايا معارف الييإلياا اة ااعاعية إلز الامهور

 الوا د اليريق اروم يعاا ا ااكا العما ماموعات يز و

 الييإلياا مااا يز المساااااااامر الاعلا على  درال ويعهر

 .اة عاعية

D1 – شفهيًا العلمية المعارف ينقل 

 المعلومات تكنولوجيا وباستخدام

 .واالتصاالت

D2 –  بشكل مجموعات فييعمل 

 .المحدد الوقت في العمل وينجز فعال

D3 –  التعلم على القدرةيظهر 

 .المستمر
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Assessment 
Strategies 

a1-  عا  ماهية ي ااااااارم عل اة ااااااا  وانوا

 ة اااااااعاااعيااة ا والو اادات والكميااات

 والارعااات اة اااااااعااا   يااا  وةر 

  اة عاعية

 

 الاياعلية الم اضااارا 

Lectures 

 والمنا  اااااااة ال وار 

discussion 

 العروضو الم اااكاااا 

 الاااااااعااااااامااااااالاااااااياااااااة

Simulation 

Method 

Practical 

presentations& 

+  Quiz( 1كوز)

 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

اختبار نهاية الفصل  +

 )نظري(
Final Exam 

(theoretical) 

a2-   يصااف اياعالت اة ااعا  كت ااعاعات
والنيوارونااات مو اياااا واااامااا وأليااا 

 المادا واشعيرات اة عا  على الخلية

 الاياعلية الم اضااارا 

Lectures 

 والمنا  اااااااة ال وار 

discussion 

 العروضو الم اااكاااا 

 الاااااااعااااااامااااااالاااااااياااااااة

Simulation 

Method 

Practical 

presentations& 

+  Quiz( 1كوز)

 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

اختبار نهاية الفصل  +

 )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

a3 -  ي ااااااارم اةايقات اة اااااااعا  الةاية
واساااااخداا اة ااااعا  يز الا ااااخيص 
 والعالج وةر  الو اية من اة عا 

 الاياعلية الم اضااارا 

Lectures 

 والمنا  اااااااة ال وار 

discussion 

 العروضو الم اااكاااا 

 الاااااااعااااااامااااااالاااااااياااااااة

Simulation 

Method 

Practical 

presentations& 

+  Quiz( 1كوز)

 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

اختبار نهاية الفصل  +

 )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-  قدري estimate  مدى اساايمات اياا

وأليا يز الهواا والنسااااير الا اااار  
و اااادرا اةيقاااااف والاااااشين النوعز 
ومعااااامااااا الاوهين الخةز والكالز 

 الااااذهاانااز الااعصااااااااف 

Brainstorming 

 الااام اااااااااكاااالت  ااااا 

Problem solving 

 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignment 
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ة اااااااعاعات ااما وكذلك السااااااامك 
 الخةز والكالز

b2-  قدري  estimate الاعرض اة عاعز

والارعات اة اااااااعاعية المماصاااااااة 

 والمكايية واليعالة 

 

 الااااذهاانااز الااعصااااااااف 

Brainstorming 

 الااام اااااااااكاااالت  ااااا 

Problem solving 

 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignment 

b3 -  يصااما درو  لاساايمات اياا وأ ااعة

 ااما واأل عة السينية والنيوارونات

 

 الااااذهاانااز الااعصااااااااف 

Brainstorming 

 الااام اااااااااكاااالت  ااااا 

Problem solving 

 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignment 

b4 -   وأاهإلا الك اااف عن يميإل اين ةر

 اة عا  المخالية

 

 

 الااااذهاانااز الااعصااااااااف 

Brainstorming 

 الااام اااااااااكاااالت  ااااا 

Problem solving 

 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignment 

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-    

c2-   -  

c3-    

 

     التدريس والتقويم: ةالمقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمخرجات تعلم مواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1-  يقوا ااوصاااااااياااا معاااارف الييإليااااا

 اة عاعية إلز 

 العماااا ماموعاااات يز الامهور و

  يعاا ا كا

 مو إعهااااار الوا ااااد اليريق اروم

  الاعلا على  درال

مر ا لمساااااااا يإلياااااا مااااااا يز ا ي ل  ا

 .اة عاعية

 العروضو الم اااااكاااااا 

 الااااااااعااااااااماااااااالاااااااايااااااااة

Simulation  

 presentations&              

  وم اريو اكلييات

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
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موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                        

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 

اإلشععععععععععععا  

والجرععععات 

 اإلشعاعية

 

  أنوا  اة عا 
  مصادر اة عا  
  اة عاعات المؤينة واة عاعات الغير

 المؤينة
  كا ماا ااااااار عا  المؤين ا ااااااا اة ااااااا

 واة عا  المؤين ا كا غير ماا ر 
 اصنيف اة عاعات المؤينة ماا را 
  اصاااانيف اة ااااعاعات المؤينة ا ااااكا

 غير ماا ر
 الكميات اة عاعية وو دااها 

 –الارعاااة المماصاااااااااة  –الاعرض 
لة –الارعة المكايية   -الارعة اليعا

 الكيرما
   يااااا  الاعرض و يااااا  الارعااااة

 المماصة
  يا  ارعة األ ااعة السااينية وأ ااعة 

 ااما
 حدود الجرعات اإلشعاعية

3 6 a1,b2,d1 

2 

تععععععفععععععاعععععععل 

مع  اإلشعععا 

 المادة

 أ عة اياا 
 الةا ة  -عال ة المدى

 ألية يقد الةا ة

 أ عة أليا 
 الةا ة -عال ة المدى
 اناقاا الةا ة

  أ عة ااما 
 exponentialاالماصااااااااص األساااااااز  

absorption  
 ألية الاياعا

 النيوارونات 
 أنااج النيوارونات

 اصنيف النيوارونات
 اياعا النيوارونات

2 4 a2, b1,d1 

4 

قيععاس طرق 

 اإلشعا 

 

  الاشين  ز الغاإلات 
   ايار الاشين-wvalue- 
  الكوا ف الغاإلية –ناضات الاشين 
 عدادات اايار 
 العدادات الاناساية 

3 6 a1,b4,d1 
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 الاشين يز أ ااا الموصالت 
  ية ال إلا للمواد  Band theoryنعر

 الصلاة
 أ ااا الموصالت 
 وصالت أ ااا الموصالت 
  أاهإلا  ياااا  اة اااااااعاااا   أ ااااااااااااا

 الموصالت(
  
 عاهرا الوميض 

 كوا ف المواد الوميضية العضوية
كوا اااااااف المواد الوميضاااااااياااة الغير 

 عضوية
  األيااااااالا الاااااايااااااواااااااواااااااراياااااايااااااة

Photographic Films 
 Thermoluminescence 
  ةر  أخرى لقيا  اة عا 
 أاهإلا  يا  النيوارونات 
 معايرا أاهإلا  يا  أ عة ااما واياا 
 إ صايية العد 
 

 

 

5  
تعععععع ثععععععيععععععر 

 اإلشعا 

 الاشين 
 اياعا اة عا  مو الخلية 
   عواما ا ديد اشعيرات اة عا 
   أنوا  الف اة عا 
 دود الارعات  
 

1 2 a2,d1 

6 

الوقععايععة من 

 اإلشعا  

 

 
 عناصر الو اية اة عاعية

 إلمن الاعرض 

  المساية من مصدر م و نقةز أو

 خةز أو سة ز أو  امز 

 ساااااااال معدا الارعة الكايية من  -

مصااادر نقةز أو خةز أو ساااة ز 

 أو  امز 

 الدرو  الوا ية 

   درو  ااما 

  الاااادرو  يز من ااااااااااشت وأاهإلا

 األ عة السينية

اصاااااااميا ال ااإل الو اية األولز ل  اااااااعة               
 السينية

عة               عانز ل  ااااااا اصاااااااميا ال ااإل الو ايز ال
 السينية

3 6 a3,b3,d1 
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  ايااات ماسي درإل 

 درو  النيوارونات 

 

 

 

 

 

 

7 
تععطععبععيععقعععات 

 اإلشعا   

 
 مةيايية اال عة السينية 
  مصااااادر اال ااااعة السااااينية يز أناواة

 Xأ عة 
 االساخدامات العملية لال عة السينية 
  االساااااااخدامات الصااااااناعية لال ااااااعة

 السينية
 اساخداا اال عا  يز الا خيص 
  اساخداا اال عا  يز العالج 

 

2 4 a3,d1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 28  

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1      

2 
  
  

   

3 
  
  

   

4 •    

5      

6 
• 

  
   

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
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 الاياعلية الم اضرا Lectures 

 والمنا  ة ال وار discussion 

 الذهنز العصف Brainstorming 

 الم كالت  ا Problem solving 

 العملية العروضو الم اكاا Simulation Method Practical presentations&                 

 العملز الاةايق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والاكاليف والمهاا الم روعات projects 

 الذااز الاعلا Self-learning 

 الاعاونز الاعلا Cooperative Learning  

 الإلمالا اين الخارات ااادا 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نو  

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبو  

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 a1,b1 العالث %5 يرد       1اكليف  1

 يرد  2اكليف  2
 الخام  5%

a2,a3,b
2,b3 

 a3,b4 العا ر %5 يرد  3اكليف  3

      

 === == Total Score  15% إجمالي الدرجة 

 

vii. الاعلا اقييا Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسو 

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 

العالث 
والخام  
 والعا ر

15 15% 
a1,a2,a3,b1,b2,b3,b4 

 a1,b1 %5 5 العالث Quiz( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
 %15 15 السااو

a1,a2,b1,b2 

 %5 5 الااسو Quiz( 2كوز) 4
a3,b3 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
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6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
الساد  
 ع ر

60 60% 
a1,a2,a3,b1,b2,b3,b4 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

 لنشر، بلد النشر(.كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار ا:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 Atoms, Radiation, and Radiation Protection James E. Turner Third, 

Completely Revised and Enlarged Edition 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH 

& Co. KGaA, Weinheim 

 Introduction of health physics Herman Cember, Thomas E. Johnson, 2009 by 

The McGraw-Hill Companies, Inc 

 :Essential References المراجع المساندة .2
• Radiation physics for medical physicists , Ervin B. Podgorsak, second edition, 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010   

• جامعة  –النشر العلمي والمطابع  –أسس الفيزياء اإلشعاعية  د محمد فاروق أحمد و د أحمد محمد السريع   

2005الملك سعود   

هندسة اإلشعا  النووي د محمد عبدالرحمن أل الشيخ و أحمد نصر كداشي و محمد عبدالفتاح عبيد النشر  •

جامعة الملك سعود     -العلمي والمطابع  

2004                                                                                                                                  

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3

 https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-

health/chap09.pdf 

 https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-

health/chap10.pdf 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 ااآلاز:اعد الراو  للوايح الاامعة ياا كاااة السياسة العامة للمقرر ييما ياعلق 

 : Class Attendanceسياسة  ضور اليعاليات الاعليمية  1

 % من الم اضرات وي را يز  اا عدا الوياا اذلك.75يلاإلا الةالل ا ضور  -
يقدا أسااذ المقرر اقريرا ا ضور وغيال الةالل للقسا وي را الةالل من دخوا االما ان يز  اا اااوإل  -

 مال  القسا.% وياا ا رار ال رمان من 25الغيال 

 :Tardyال ضور الماشخر  2

إذا اشخر ، وللةالل  ضااور الم اضاارا إذا اشخر لمدا راو ساااعة لعالث مرات يز اليصااا الدراسااز يساامح -
 الم اضرا. دخوا يمنو من االلاإلااوعند عدا ، عن عالث مرات ي ذر  يويا من أسااذ المقرريادا إل

 : Attendance/PunctualityExamضوااة االما ان  3

 ( د يقة من ادا االما ان 20ال يسمح للةالل دخوا االما ان النهايز إذا اشخر مقدار   -
 إذا اغيل الةالل عن االما ان النهايز اةاق اللوايح الخاصة انعاا االما ان يز الكلية. -

 :Assignments & Projectsالاعيينات والم اريو  4

ضاااااوااة انييذ الاكلييات و نو  الاعيينات يز اداية اليصاااااا وي دد مواعيد اساااااليمهاي دد أساااااااذ المقرر  -
 واسليمها.

 ي را من دراة الاكليف الذ  اشخر يز اسليمل. الم ددموعد ال عنإذا اشخر الةالل يز اسليا الاكلييات  -

https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-health/chap09.pdf
https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-health/chap09.pdf
https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-health/chap10.pdf
https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-health/chap10.pdf
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 : Cheating الغش 5

 الةالل. الي ة  ؤون عليل اةاق يز  اا عاوت  ياا الةالل االغش يز االما ان النصيز أو النهايز -
 مخصصة للاكليف.يز الاكلييات والم اريو ي را من الدراة الاالغش او النقا يز  اا عاوت  ياا الةالل  -

 :Plagiarismاالنا اا  6

 ألداا االما ان نيااة عنل اةاق الالي ة الخاصة اذلك ةالليز  الة واود  خص ينا ا  خصية  -
 : policiesOtherسياسات أخرى  7

 أ  سياسات أخرى معا اساخداا المواايا أو مواعيد اسليا الاكلييات ..... الخ -
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 الفيزياء اإلشعاعية :خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name د أحمد خالد غبدالرحيم 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
777-373561 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 اإللكترونيالبريد 
E-mail aabdulra@gmail.com       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 فيزياء إشعاعية

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجمو 

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2   2 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester 

الفصل الثاني  -المستوى الثالث  

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 Noneال توجد 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 جامعة صنعاء  –كلية العلوم  –برنامح الفيزياء 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 عربي وانجليزي

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  جامعة صنعاء  –كلية العلوم 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description: 

الييإلياا اة اااعاعية الماعمن اة اااعا  إكساااال الةلاة المياهيا والمعارف الرييساااية يز  الى المقرر هذا يهدف

ومصاااادرا والكميات اة اااعاعية وو دااها واياعا اة اااعا  مو المادا وةر   يا  اة اااعا  والارعات اة اااعاعية 

 .والو اية اة عاعية واساخداا اة عا  ألغراض الا خيص والعالج
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iv.  مخراات اعلا المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على  ادرا الةالل يكون سوف المقرر دراسة من االناهاا اعد

a1 -  ة ااعاعية وةر   يا  اة ااعا  والارعات  ي اارم ماهية اة ااعا  وانواعل والكميات والو دات ا

 اة عاعية 

a2 –  يصف اياعالت اة عا  كت عاعات اياا وااما وأليا والنيوارونات مو المادا واشعيرات اة عا  على

 الخلية

a3 –  ي اااارم اةايقات اة ااااعا  الةاية واساااااخداا اة ااااعا  يز الا ااااخيص والعالج وةر  الو اية من

  اة عا 

b1-  يقدرestimate  مدى اسااااايمات اياا وأليا يز الهواا والنساااااير الا ااااار  و درا اةيقاف والاشين

 النوعز ومعاما 

 والكالز  الاوهين الخةز والكالز ة عاعات ااما وكذلك السمك الخةز

b2 –  يقدرestimateالجرعات اإلشعاعية الممتصة والمكافئة والفعالة الاعرض اة عاعز و 

b3 - يصما درو  لاسيمات اياا وأ عة ااما واأل عة السينية والنيوارونات 

b4 – يميإل اين ةر  وأاهإلا الك ف عن اة عا  المخالية 

d1 -  يعاا اروم  ا ااااكا العمايز ماموعات  ويقوا ااوصاااايا معارف الييإلياا اة ااااعاعية إلز الامهور

 .اة عاعية الييإلياا مااا يز المسامر الاعلا درال على  مو إعهار الوا داليريق 

  

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

  
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

اإلشععععععععععععا  

والجرععععات 

 اإلشعاعية
 

  أنوا  اة عا 
  مصادر اة عا  
 اة عاعات المؤينة واة عاعات الغير المؤينة 
  اة عا  المؤين ا كا ماا ر واة عا  المؤين ا كا غير

 ماا ر 
 اصنيف اة عاعات المؤينة ماا را 
 اصنيف اة عاعات المؤينة ا كا غير ماا ر 
 الكميات اة عاعية وو دااها 

 –الارعااة المكاااييااة  –الارعااة المماصااااااااة  –الاعرض 
 الكيرما -الارعة اليعالة

  يا  الاعرض و يا  الارعة المماصة 
 يا  ارعة األ عة السينية وأ عة ااما  
 حدود الجرعات اإلشعاعية 

3 6 

2 
تفاعل اإلشعا  

 مع المادة
 أ عة اياا 

 الةا ة  -عال ة المدى
2 4 
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 ألية يقد الةا ة

 أ عة أليا 
 الةا ة -عال ة المدى
 اناقاا الةا ة

  أ عة ااما 
  exponential absorptionاالماصاص األسز  

 ألية الاياعا
 النيوارونات 

 أنااج النيوارونات
 اصنيف النيوارونات

 اياعا النيوارونات 

  1  امتحان نصفي      3

4 
طرق قيععاس 

 اإلشعا 
 

  الاشين  ز الغاإلات 
   ايار الاشينwvalue- 
  الكوا ف الغاإلية –ناضات الاشين 
 عدادات اايار 
 العدادات الاناساية 
 الاشين يز أ ااا الموصالت 
  نعرية ال إلاBand theory للمواد الصلاة 

 أ ااا الموصالت 
 وصالت أ ااا الموصالت 
 )أاهإلا  يا  اة عا   أ ااا الموصالت 
 عاهرا الوميض 

 كوا ف المواد الوميضية العضوية
 كوا ف المواد الوميضية الغير عضوية

  األيالا اليواواراييةPhotographic Films 
 Thermoluminescence 
  ةر  أخرى لقيا  اة عا 
  النيوارونات أاهإلا  يا 
 معايرا أاهإلا  يا  أ عة ااما واياا 
 إ صايية العد 

3 6 

 ت ثير اإلشعا  5

 الاشين 
 اياعا اة عا  مو الخلية 
   عواما ا ديد اشعيرات اة عا 
   أنوا  الف اة عا 
 دود الارعات  
  

1 2 

6 
الوقععايععة من 

 اإلشعا  
 

 
 عناصر الو اية اة عاعية

 إلمن الاعرض 

  المساااية من مصاادر م ااو نقةز أو خةز أو سااة ز أو

  امز 

 سااااال معدا الارعة الكايية من مصاااادر نقةز أو خةز  -

 أو سة ز أو  امز 

3 6 
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 الدرو  الوا ية 

   درو  ااما 

 الدرو  يز من شت وأاهإلا األ عة السينية 

 اصميا ال ااإل الو اية األولز ل  عة السينية              
 اإل الو ايز العانز ل  عة السينيةاصميا ال ا             

 
  ات ايااماسي درإل 

 درو  النيوارونات 

 

 

 

 

 
 

7 
تطبيقات 

 اإلشعا   

 
 مةيايية اال عة السينية 

  مصادر اال عة السينية يز أناواة أ عةX 
 االساخدامات العملية لال عة السينية 
 االساخدامات الصناعية لال عة السينية 
  الا خيصاساخداا اال عا  يز 
  اساخداا اال عا  يز العالج 
 

2 4 

  1 االمتحان النهائي   8

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبو 

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1     

2     

3     

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   
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vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures الاياعلية الم اضرا -
 discussion والمنا  ة ال وار -

 Brainstorming الذهنز العصف -

 Problem solving الم كالت  ا -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو الم اكاا -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملز الاةايق -

 projects والاكاليف والمهاا الم روعات -

 Self-learning الذااز الاعلا -

  Cooperative Learning الاعاونز الاعلا -

 الإلمالا اين الخارات ااادا -

 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نو  

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبو  

 التنفيذ

Week 

Due 

 العالث %5 يرد       1اكليف  1

 الخام  %5 يرد  2اكليف  2
 العا ر %5 يرد  3اكليف  3

4  
 

   

 0Total Score 15  إجمالي الدرجة%  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبو (موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 

 Tasks and والواااات الاكلييات
Assignments 

 العالث
 والخام 
 والعا ر

15% 
15 

 5 %5 العالث Quiz( 1)  صير اخااار 2
 15 %15 السااو ( وعملز نعر ) Midterm Exam نصيز اخااار 3
 5 %5 العا ر Quiz( 2)  صير اخااار 4
    نهايز عملز اخااار 5
 60 %60 ع ر الساد  نهايز ا رير  اخااار 6

 % Total  100 100 المجمو  
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viii. مصادر التعلم Learning Resources  :لد النشر(.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 Atoms, Radiation, and Radiation Protection James E. Turner Third, 

Completely Revised and Enlarged Edition 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH 

& Co. KGaA, Weinhei 

 Introduction of health physics Herman Cember, Thomas E. Johnson, 2009 by 

The McGraw-Hill Companies, Inc 

 :Essential References المراجع المساندة .5
 Radiation physics for medical physicists , Ervin B. Podgorsak, second edition, 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 

  جامعة  –النشر العلمي والمطابع  –أسس الفيزياء اإلشعاعية  د محمد فاروق أحمد و د أحمد محمد السريع

2005الملك سعود   

  هندسة اإلشعا  النووي د محمد عبدالرحمن أل الشيخ و أحمد نصر كداشي و محمد عبدالفتاح عبيد النشر

2004   جامعة الملك سعود             -العلمي والمطابع    

  

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 

 https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-

health/chap09.pdf 

 https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-

health/chap10.pdf 
 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 ااآلاز:اعد الراو  للوايح الاامعة ياا كاااة السياسة العامة للمقرر ييما ياعلق 

 : Class Attendanceسياسة  ضور اليعاليات الاعليمية  1

 % من الم اضرات وي را يز  اا عدا الوياا اذلك.75يلاإلا الةالل ا ضور  -
يقدا أسااذ المقرر اقريرا ا ضور وغيال الةالل للقسا وي را الةالل من دخوا االما ان يز  اا اااوإل  -

 مال  القسا.% وياا ا رار ال رمان من 25الغيال 

 :Tardyال ضور الماشخر  2

إذا اشخر ، وللةالل  ضااور الم اضاارا إذا اشخر لمدا راو ساااعة لعالث مرات يز اليصااا الدراسااز يساامح -
 الم اضرا. دخوا يمنو من االلاإلااوعند عدا ، عن عالث مرات ي ذر  يويا من أسااذ المقرريادا إل

 : Attendance/PunctualityExamضوااة االما ان  3

 ( د يقة من ادا االما ان 20ال يسمح للةالل دخوا االما ان النهايز إذا اشخر مقدار   -
 إذا اغيل الةالل عن االما ان النهايز اةاق اللوايح الخاصة انعاا االما ان يز الكلية. -

 :Assignments & Projectsالاعيينات والم اريو  4

ضاااااوااة انييذ الاكلييات و نو  الاعيينات يز اداية اليصاااااا وي دد مواعيد اساااااليمهاي دد أساااااااذ المقرر  -
 واسليمها.

 ي را من دراة الاكليف الذ  اشخر يز اسليمل. الم ددموعد ال عنإذا اشخر الةالل يز اسليا الاكلييات  -

https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-health/chap09.pdf
https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-health/chap09.pdf
https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-health/chap10.pdf
https://www.mn.uio.no/fysikk/english/services/knowledge/radiation-and-health/chap10.pdf
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 : Cheating الغش 5

 الةالل. الي ة  ؤون عليل اةاق يز  اا عاوت  ياا الةالل االغش يز االما ان النصيز أو النهايز -
 مخصصة للاكليف.يز الاكلييات والم اريو ي را من الدراة الاالغش او النقا يز  اا عاوت  ياا الةالل  -

 :Plagiarismاالنا اا  6

 ألداا االما ان نيااة عنل اةاق الالي ة الخاصة اذلك ةالليز  الة واود  خص ينا ا  خصية  -
 : policiesOtherسياسات أخرى  7

 أ  سياسات أخرى معا اساخداا المواايا أو مواعيد اسليا الاكلييات ..... الخ -

 

 

 

 

 
 


