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قسم العلوم اإلشعاعية ،  ،كلية العلوم الطبية التطبيقية ، برنامج الدراسات العليا      

في علوم األشعة  درجة الماجستير  

 الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير 

ليتم االنتهاء منها خالل عامين من الدراسة موضحة في الخطة التالية:  صاتها وتخص مقرراتتم توزيع ال  

: دراستهااألساسية العامة التي يتعين على جميع الطالب  مقرراتقوائم ال  

 الفيزيولوجيا المرضية اإلشعاعية العامة ➢

 تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم اإلشعاعية ➢

 الطرق الرياضية لعلوم األشعة ➢

 طبية فيزياء األشعة ال ➢

 الحماية من اإلشعاع  ➢

 أنظمة التصوير الطبي ➢

 علم األحياء اإلشعاعي ➢

 منهجية البحث ➢

 مسارات البرنامج التخصصية 

المشاركة في تخصصات   فرصة اختيارتحتوي المسارات الثالثة للبرنامج على مقررات اختيارية متنوعة تمنح الطالب 

 مختلفة. 

 والوقاية من اإلشعاع الفيزياء الصحية  :المسار االول

 العام االول :

 الفصل الدراسى االول

 
 رمز المقرر

 

 

 اسم المقرر او الكورس

عدد الساعات  
 المعتمدة

MDRS 511  2 الفيزيولوجيا المرضية اإلشعاعية العامة 

MDRS 512 3 أنظمة التصوير الطبي 

MDRS 513  2 الطرق الرياضية لعلوم األشعة 

MDRS 514  
 األشعة الطبيةفيزياء 

3 

عدد الساعات المعتمدة اجمالى                                                                             10 
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 الفصل الدراسى الثاني

عدد الساعات   اسم المقرر او الكورس رمز المقرر 

 المعتمدة

MDRS 521  2 علم األحياء اإلشعاعي 

MDRS 522  2 البحث العلميمناهج 

MDRS 523 3 الحماية من اإلشعاع 

MDRS 524 3 تطبيقات الحاسب اآللي في علوم األشعة 

عدد الساعات المعتمدة اجمالى                                                                            10        

 

 العام الثاني :

 الفصل الدراسي الثالث 

 لمسار الكورسات االختيارية ل

 المسار التخصصي االول رمز المقرر

* الفيزياء الصحية والوقاية من اإلشعاع  

الساعات   عدد 
 المعتمدة

MDRS 531 2 فيزياء الصحة الطبية 

MDRS 532 2 فيزياء الصحة البيئية 

MDRS 533  2 قياس اإلشعاع 

عدد الساعات المعتمدة اجمالى  4 

* كورسين فقط رباختيا السماح   

 العام الثاني :

 رابعالفصل الدراسي ال

 
Course number المسار التخصصي االول 

 الفيزياء الصحية والوقاية من اإلشعاع
عدد الساعات  

 المعتمدة

 
MDRS 550 

 
 رسالة الماجستير 
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 المسار الثانى:

 التصوير التشخيصى الطبي 

 : العام االول

 الدراسى االولالفصل 

 
 رمز المقرر

 

 

 اسم المقرر او الكورس

عدد الساعات  
 المعتمدة

MDRS 511  2 الفيزيولوجيا المرضية اإلشعاعية العامة 

MDRS 512 3 أنظمة التصوير الطبي 

MDRS 513  2 الطرق الرياضية لعلوم األشعة 

MDRS 514  
 فيزياء األشعة الطبية

3 

عدد الساعات المعتمدة اجمالى                                                                             10 

 

 الفصل الدراسى الثاني

عدد الساعات   اسم المقرر او الكورس رمز المقرر 

 المعتمدة

MDRS 521  2 علم األحياء اإلشعاعي 

MDRS 522 2 مناهج البحث العلمي 

MDRS 523 3 الحماية من اإلشعاع 

MDRS 524 3 تطبيقات الحاسب اآللي في علوم األشعة 

عدد الساعات المعتمدة اجمالى                                                                            10        
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 العام الثاني :

 الفصل الدراسي الثالث 

 لمسار الكورسات االختيارية ل

ثانى المسار التخصصي ال رمز المقرر  

* التصوير التشخيصى الطبي  

عدد 
الساعات  
 المعتمدة

MDRS 534  
 التصوير الجزيئي المتقدم

2 

MDRS 535  2 التصوير التشخيصي المتقدم بالتصوير المقطعي المحوسب 

MDRS 536  2 التصوير التشخيصي المتقدم بالرنين المغناطيسي 

MDRS 537 2 التصوير التشخيصي المتقدم بالموجات فوق الصوتية 

عدد الساعات المعتمدة اجمالى  4 

* كورسين فقط رالسماح باختيا   

  :العام الثاني

 الفصل الدراسي الرابع

 

ثانى المسار التخصصي ال رمز المقرر  
 التصوير التشخيصى الطبي 

عدد الساعات  
 المعتمدة

 
MDRS 550 

 
الماجستير رسالة   
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 المسار الثالث: 

 العالج اإلشعاعي وقياس الجرعات

  :العام االول

 الفصل الدراسى االول

 رمز المقرر

 

 

 اسم المقرر او الكورس

عدد الساعات  
 المعتمدة

MDRS 511  2 الفيزيولوجيا المرضية اإلشعاعية العامة 

MDRS 512 3 أنظمة التصوير الطبي 

MDRS 513  2 الطرق الرياضية لعلوم األشعة 

MDRS 514  
 فيزياء األشعة الطبية

3 

عدد الساعات المعتمدة اجمالى                                                                             10 

 

 الفصل الدراسى الثاني

عدد الساعات   اسم المقرر او الكورس رمز المقرر 

 المعتمدة

MDRS 521  2 علم األحياء اإلشعاعي 

MDRS 522 2 مناهج البحث العلمي 

MDRS 523 3 الحماية من اإلشعاع 

MDRS 524 3 تطبيقات الحاسب اآللي في علوم األشعة 

عدد الساعات المعتمدة اجمالى                                                                            10        
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 العام الثاني :

 الفصل الدراسي الثالث 

 لمسار الكورسات االختيارية ل

ثانى المسار التخصصي ال رمز المقرر  

*  العالج اإلشعاعي وقياس الجرعات  

عدد الساعات  
 المعتمدة

MDRS 538 2 العالج اإلشعاعي المتقدم 

MDRS 539  2 الطبيةاالشعاعية قياس الجرعات 

MDRS 540  2 عالج األورام باإلشعاع 

عدد الساعات المعتمدة اجمالى                                                                            4                   

* كورسين فقط رالسماح باختيا   

 

  :العام الثاني

 الفصل الدراسي الرابع

 

ثاالث المسار التخصصي ال رمز المقرر  

العالج اإلشعاعي وقياس الجرعات ا  

عدد الساعات  
 المعتمدة

 
MDRS 550 

 
 رسالة الماجستير 
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