
 

 

 

 منوذج استحداث برنامج دراسات عليا
 

 .يجب االطالع على الدليل اإلرشادي المرفق لتعبئة النموذج 

 العلمي القسم الكلية

 تقنية األشعة التشخيصية كلية العلوم الطبية التطبيقية

 نوع البرنامج البرنامجطبيعة  الدرجة

        دبلوم عالي          ماجستير دكتوراه                      بحثي مهني  عام                                    مدفوع التكاليف 

 أسلوب الدراسة

                      بالمقررات الدراسية والرسالة                 بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي  بالرسالة وبعض المقررات 

 التخصص العام
 علوم األشعة عربي

Radiologic Sciences English 

 عربي التخصصات الدقيقة

 Magnetic Resonance Imaging .1 التصوير بالرنين المغناطيسي .1

English 2. 2 الصوتيةر بالموجات فوق صويلتا. Ultrasound Imaging 

 Radiation Therapy .3 ألشعة العالجيةا .3

 اسم الدرجة العلمية
 (/ التخصص الدقيق ماجستير العلوم في علوم األشعة عربي

M.Sc. (Radiologic Sciences / Minor Specialization) English 

 هـ 1443-1442 المقترح لبدأ البرنامجتاريخ العام الدراسي  اإلنجليزية لغة التدريس

 12 عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج سنويا   اإلنجليزية لغة الرسالة العلمية

 منسق البرنامج في القسم العلمي

 aaalahmadi@kau.edu.sa بريد إلكتروني د. عدنان بن عبدالعزيز األحمدي االسم

  0500054355 جوال أستاذ مساعد المرتبة العلمية

 مجلس الكلية قرار مجلس القسم قرار

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار التاريخ رقم الجلسة رقم القرار

 هـ 24/2/1441 2 4 هـ 21/2/1441 2 2

 عميد الكلية رئيس القسم

 د. أحمد بن عبدهللا الغامدي االسم د. عدنان بن عبدالعزيز األحمدي االسم

 التوقيع  التوقيع
 

 قرار مجلس الجامعة

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار

   



 

 1 

 ال /نعم  ساسية العتماد البرنامجأمتطلبات  (1)

 ؟في مجال تخصص البرنامج أستاذ أو أستاذ مشارك على درجةأساتذة توفر بالقسم على األقل ثالثة ي هل
 نعم

 نعم بالنموذج؟ إرفاق تقريريهماواألخذ بملحوظاتهما،  وتمختارهما القسم، اعلى محكمين اثنين عرض البرنامج هل 

 نعم األخرى، على تدريس المقررات المختارة منها؟ هل تم إرفاق موافقة األقسام العلمية

 ينطبقال  ؟(مدفوعة التكاليف)المهنية  لبرامجبتحديد التكاليف الدراسية ل والتعليم المستمر المتضمن محضر عمادة خدمة المجتمع هل أرفق

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج( 2)

  تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال : حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ 

 حاجة المجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخ يجب 

باستحداث برامج أكاديمية يحتاجها المجتمع وسوق العمل وتنعكس إيجابيا على تحسين جودة تعزيز دور الجامعة والكلية في استكمال خططها التعليمية  .1

  .2030الخدمات الصحية وفقاً لرؤية المملكة 

 ةيمبما ينعكس على تنمية الخدمات الطبية والتعلي علوم االشعةتطوير المهارات البحثية لدى خريجي بكالوريوس تقنية االشعة وما يعادلها في مجال  .2

 .2030مع رؤية  بالمملكة توافقا  

 .ةزتلبية حاجة خريجي بكالوريوس تقنية االشعة وما يعادلها في تحسين معارفهم العلمية وتوفير فرص تدريب عالية الجودة لخدمة مجتمعية متمي  .3

 .علوم األشعةتخصصات ومايعادلها الستكمال دراساتهم العليا وااللتحاق ببرامج الدكتوراة في  تقنية األشعةتأهيل خريجي بكالوريس  .4

 .علوم األشعةذوي كفاءة متميزة في مجاالت هنية بأخصائيين مالمساهمة في سد القطاعات التعليمية وال .5

 ( أهداف البرنامج3) 

 :هداف البرنامجأ

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف موضوعية 

 قابلة للقياس، وتظهر من خالل المقررات الدراسية، وأن تحقق اآلتي: 

 .األهداف التعليمية 

 .األهداف البحثية 

 .أهداف خدمة المجتمع 

 األهداف المهارية.

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and should be 

measurable and achievable through all courses as the 

following: 

 Educational objectives 

 Scientific research objectives 

 Serving society objectives 

 Skills objectives 

 األهداف 

 تزويد الطالب بمفاهيم علمية وتقنية متعمقة في مجال علوم األشعة. .1

 لتقوية معرفة الطالب ومهاراتهم في التقييم النقدي والتحليل في البحث المتعلق بمجال علوم األشعة. .2

 .شعةعلوم األ الممارسة العملية في مجاالتوتنمية مهارات التخطيط والتقييم والتطبيق المستندة على التفكير العلمي  .3

 .شعةعلوم األ العملية للعمل كباحثين وأخصائيين متميزين في مجاالت تمكين الطالب من دمج المفاهيم النظرية مع مهارات الممارسة .4

ام األور عالجعيادات أول كفؤ للعمل في المسحححتشحححفيات و أشحححعة توفير االحتياجات الالزمة لمجتمعنا من الرعاية الصححححية من خالل إعداد أخصحححائي .5

 ومراكز األبحاث والجامعات.

Objectives 

1.  To provide students with in-depth scientific and technical concepts in the field of radiologic sciences. 

2. To strengthen students’ knowledge and skills in the critical evaluation and analysis in research related to the field of 

radiologic sciences. 

3. To develop planning, evaluation and applied skills that depend on scientific thinking and practical training in the field 

of radiologic sciences. 

4. To enable students integrating theoretical concepts with practical skills to work as outstanding researchers and 

specialists in the field of radiologic sciences. 

5.  To provide health care needs of our community through the preparation of a competent senior radiology specialist to 

work in hospitals, oncology clinics, research centres and universities. 
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 (Bench Markingمرجعية البرنامج )( 4)

 ( من الترتيب العالمي، بحيث يكون برنامجا  مرجعيا  للبرنامج 50يجب مقارنة البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ )

 المقترح.

 :معلومات البرنامج المرجعي 

 :مسار التصوير بالرنين المغناطيسي 

  University College London (UCL) الجامعة:

  Brain Science  الكليـــة:

  Master of Science   الدرجــة العلميــة:

  Brain Science    التخصص العــام:

  Advanced NeuroImaging  التخصص الدقيق:

 وحدة دراسية. 180 عددالوحدات الدراسية اإلجمالية:

msc-neuroimaging-degrees/advanced-students/graduate/taught-https://www.ucl.ac.uk/prospective 

 

 University of Manchesterالجامعة: 

 Faculty of Biology, Medicine and Healthالكلية: 

 Master of Scienceالدرجة العلمية: 

  Neuroimaging for Clinical and Cognitive Neuroscience التخصص العام:

  Neuroimaging for Clinical and Cognitive Neuroscience التخصص الدقيق:

 وحدة دراسية. 180  عددالوحدات الدراسية اإلجمالية:

-cognitive-and-clinical-for-neuroimaging-https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/09754/msc

neuroscience/ 

 

 سار التصوير بالموجات فوق الصوتيةم: 

 King’s College London  (KCL) الجامعة:

 Faculty of Life Sciences & Medicine الكليـــة:

 Master of Science الدرجــة العلميــة:

 Medical Ultrasound التخصص العــام:

 Medical Ultrasound تخصص الدقيق:ال

 .وحدة دراسية 180اإلجمالية: الدراسية  تعدد الوحدا

cert-pg-dip-pg-msc-ultrasound-courses/medical-https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught 

 

 Monash University-Australiaالجامعة: 

 Department of Medical Imagingالكليـــة: 

and Radiation Sciences 

 الدرجــة العلميــة: ماجستير

 التخصص العــام: االشعة التشخيصية

 التخصص الدقيق: الموجات فوق الصوتية

 .وحدة دراسية 72عدد الوحدات الدراسية اإلجمالية: 

ultrasound-medical-courses/postgrad/master-https://www.monash.edu/medicine/spahc/radiography/our 

 

 

 

 

https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate/taught-degrees/advanced-neuroimaging-msc
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/09754/msc-neuroimaging-for-clinical-and-cognitive-neuroscience/
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/09754/msc-neuroimaging-for-clinical-and-cognitive-neuroscience/
https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/medical-ultrasound-msc-pg-dip-pg-cert
https://www.monash.edu/medicine/spahc/radiography/our-courses/postgrad/master-medical-ultrasound
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 مسار االعالج األشعاعي: 

 Saint Louis University الجامعة: 

 : Department of Clinical Health Sciencesالكليـــة

  Master of Science الدرجــة العلميــة:

  MSc Molecular Imaging and Therapeuticsالتخصص العــام:

  Radiation Therapyالتخصص الدقيق:

 .وحدة دراسية 39عددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 

-imaging-sciences/molecular-health-sciences/clinical-schools/health-https://catalog.slu.edu/colleges

ms/#requirementstext-rapeuticsthe 

 

 Monash university الجامعة:

  Department of Medical Imaging and Radiation Sciences الكليـــة:

  Master of Science الدرجــة العلميــة:

 Health sciences التخصص العــام:

  Radiation Therapy التخصص الدقيق:

  .وحدة دراسية 72 ية:عددالوحدات الدراسية اإلجمال

therapy-radiation-courses/postgrad/master-https://www.monash.edu/medicine/spahc/radiography/our 

 الحالية المعتمدة في القسم( برامج الدراسات العليا 5)

 

 اليوجد

 ( شروط إضافية للقبول في البرنامج6)

  ول والتسجيل" نون بـ"القبالباب الخامس المعالموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، والمذكورة في  التي لم َتنص عليها الالئحةتذكر فقط الشروط

 على موقع العمادة اإللكتروني. والمتوفرة

 مرتفعجيد      التقدير المطلوب

التخصـصات المطلوبـة 

 للدرجة المتقدم إليها

 :درجة البكالوريس في

 العلوم الطبية التطبيقية تخصص )تقنية األشعة التشخيصية(. -

 الطب والجراحة.  -

درجة اللغة المطلوبة 

TOEFL / IBT 
 أو مايعادلها. IELTS)اإلنجليزية )في إختبار اللغة ( 5) درجة

 شــروط أخــرى

 

 بديالً عن الفدرات العامة. ٪٤٠ ، ويدخل يف املفاضلة بوزن نسيب قدم من القسم العلميالقبول املاختبار اجتياز  -

  .٪١٠قرب ختصص املتقدم من ختصص الربانمج  -

 

 

 

 الدراسية رسوم( ال7)
 فقط( مدفوعة التكاليف)خاص بالبرامج المهنية 

 تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة
 

 
  التكلفة اإلجمالية  إجمالي عدد الوحدات الدراسية

 البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( تصنيف8)

https://catalog.slu.edu/colleges-schools/health-sciences/clinical-health-sciences/molecular-imaging-therapeutics-ms/#requirementstext
https://catalog.slu.edu/colleges-schools/health-sciences/clinical-health-sciences/molecular-imaging-therapeutics-ms/#requirementstext
https://www.monash.edu/medicine/spahc/radiography/our-courses/postgrad/master-radiation-therapy
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      مصنف 

      غير مصنف 

المدنية وهيئة التخصصات الصحية بمسمى )أخصائي خريجي البرنامج لهم تصنيف معتمد في وزارة الخدمة  اإليضاح:

 أول(.

( الجهات المستفيدة وظيفيا  9)       

 ت، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامجيراعى تحديد الجهات بدقة دون عموميا 

 لمستشفيات )القطاع الخاص والحكومي(.ا .1

 مراكز عالج األورام. .2

 مراكز األبحاث والتدريب. .3

 الجامعات. .4

 ؟برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك عبدالعزيز هل توجد( 10)

 .في حالة اإلجابة )بنعم( تذكر تفاصيل البرنامج 

 نعم 

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 ؟المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوىشابهة للبرنامج المقترح في جامعات م هل توجد برامج( 11) 

 نعم 

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 جامعة الفيصل. الجامعة:    

 كلية الطب. الكليـــة:    

 قسم الموجات فوق الصوتية. القسم:    

 .مسار الموجات فوق الصوتية -الماجستير في العلوم اإلشعاعية والتصويربرنامج   اسم البرنامج:    

https://research.alfaisal.edu/mris 

 

 الجامعة: جامعة الملك سعود.

 كلية العلوم الطبية التطبيقية.الكليـــة:     

 القسم: قسم العلوم االشعاعية.    

 لتصوير بالرنين المغناطيسي.ا مسار - الماجستير في العلوم اإلشعاعيةبرنامج  اسم البرنامج:     

Studies-http://cams.ksu.edu.sa/ar/RadiologicalSciences/Higher 

https://research.alfaisal.edu/mris
http://cams.ksu.edu.sa/ar/RadiologicalSciences/Higher-Studies
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 في جامعات المملكة إن وجد لبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهة( السمات المميزة ل12)

 .في تخصص االشعة العالجيةأكاديمي متفرد على مستوى جامعات المملكة وفير برنامج ت .1

 .قراءة الصور وكتابة التقارير الطبية في يساهموالخريجي البرنامج  وإعداد تأهيل .2

 .والبحث العلميوجود معامل ومختبرات جاهزة عالية الجودة في المستشفى الجامعي والكلية للتدريب  .3

 

 ( الخبرة العلمية للقسم13)

 أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
خرجين خالل الخمس سنوات متعدد ال

 األخيرة

 197 160 2003 بكالوريوس

    دبلوم عالي

    ماجستير

    دكتوراه
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 التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(يكون )   هـ 1440/1441 للعام الدراسي:أعضاء هيئة التدريس بالقسم ( جدول 14)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 سعودي هـ 1424 جامعة سري / بريطانيا ورنين مغناطيسي فيزياء طبية أستاذ جستنيةصديق درويش  1

 أردني هـ 1427 جامعة العلوم الماليزية / ماليزيا فيزياء طبية ) أشعة عالجيه وطب نووي( أستاذ مشارك بسام زهدي الشخريت 2

 يمني هـ 1428 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا / السودان واألشعة العالجية تكنولوجيا الطب النووي أستاذ مشارك سعيد محمد فرج 3

 سوداني هـ 1431 اجامعة لوديس/ سويسر التشخيص بالموجات فوق الصوتية أستاذ مشارك عوض محمد الخضر 4

 سوداني هـ 1431 والتكنولوجيا / السودانجامعة السودان للعلوم  التشخيص بالموجات فوق الصوتية أستاذ مشارك إبراهيم عباس عوض 5

 سعودي هـ  1433 جامعة ليفربول / بريطانيا التصوير العصبي –فيزياء طبية  أستاذ مساعد جمعان سالم الغامدي 6

 سعودي هـ  1437 جامعة روتجرز/ أمريكا المعلومات الطبية الحيوية أستاذ مساعد فلمبانشكري جهاد  7

 سعودي هـ 1439 كلية لندن الجامعية/ بريطانيا تصوير الرنين المغناطيسي أستاذ مساعد االحمدي عبدالعزيزعدنان  8

 سعودي هـ 1440 جامعة نوتنقهام / بريطانيا تصوير الرنين المغناطيسي أستاذ مساعد جابر حسين ال صالح 9

 سوداني هـ 1437 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا / السودان التشخيص بالموجات فوق الصوتية أستاذ مساعد حمدالنيل حسن الطيب البالل 10
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 العلمية( للمرتبةوفقا التسلسل يكون ) ـهـ1441/ 1440: للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس( جدول 15)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 ةمصري هـ 1424 جامعة القاهره / مصر ورنين مغناطيسي أشعة تشخيصية أستاذ مصطفى السيد ءنجال 1

 سعودية هـ 1428 بريطانيا  /جامعة أبردين فيزياء طبية شاركأستاذ م عباس يوسف حنان 2

 سعودية هـ 1435 جامعة سيري/  بريطانيا فيزياء األشعة الطبية أستاذ مساعد الخطيب محمد شيماء 3

 سعودية هـ 1440 بريطانيا /جامعة سالفورد الصوتيةالموجات فوق  أستاذ مساعد عابدينهشام روان  4

 سعودية هـ 1440 سويسرا /جامعة زيورخ الرنين المغناطيسيالتصوير ب أستاذ مساعد الدوسريعبيد نجود  5

 سودانية هـ 1433 / السودانجامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي أستاذ مساعد سعيدعثمان إخالص  6
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    هـ 1441/   1440 :للعام الدراسي بالقسم المعيدونالمحاضرون و جدول( 16)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 مبتعث هـ 1435 امبريال كولج لندن/ بريطانيا محاضر سلطان صالح الدين رضا 1

 مبتعث هـ 1435 جامعة تومس جيفرسون/ أمريكا محاضر ابوبكر حمزه حسنين 2

 مبتعث هـ 1441 امبريال كولج لندن / بريطانيا محاضر محمد عنبرريان  3

 مبتعث هـ 1438 جامعة دندي/ بريطانيا محاضر عوض سعيد الزهراني 4

 مبتعث هـ 1438 جامعة مانشستر/ بريطانيا محاضر فهد فرحان المطيري 5

 مبتعث هـ 1438 جامعة نوتنقهام/ بريطانيا محاضر إبراهيم حسين كمبايتي 6

 مبتعث هـ 1435 جامعة الملك عبدالعزيز معيد مشعل محمد الزهراني 7

 مبتعث هـ 1437 جامعة الملك عبدالعزيز معيد ناصر محمد الزهراني 8

 مبتعث هـ 1428 جامعة الملك عبدالعزيز معيد عارفعبدالحفيظ احمد  9

 مبتعث هـ 1428 جامعة الملك عبدالعزيز معيد يوسف احمد الميموني 10

 مبتعث هـ1435 جامعة طيبة معيد كمال جمال سمير 11

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 هـ 1441 /1440 :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر( جدول 17)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

  هـ 1438 جامعة سانت لويس/ أمريكا ةمحاضر نوف مبارك الزهراني 1

  هـ 1439 امبريال كولج لندن/ بريطانيا محاضرة خلود ذاكر الحسني 2

  هـ 1439 كلية لندن الجامعية / بريطانيا محاضرة آمنه سعد العمري 3

  هـ 1439 كلية لندن الجامعية / بريطانيا محاضرة اخالص محمد برناوي 4

 مبتعثة هـ 1435 جامعة تومس جيفرسون/ أمريكا محاضرة لميس كمال قدع 5

 مبتعثة هـ 1435 جامعة تومس جيفرسون/ أمريكا محاضرة ريم محمد الثبيتي 6

 مبتعثة هـ 1435 / أمريكانوفا ساوث ايسترن محاضرة ابرار عبداإلله الفتني 7

 مبتعثة هـ 1435 جامعة تومس جيفرسون/ أمريكا محاضرة افنان احمد مليح 8

 مبتعثة هـ 1435 جامعة تومس جيفرسون/ أمريكا محاضرة افنان محمد درويش 9

 مبتعثة هـ 1437 كلية لندن الجامعية/ بريطانيا محاضرة تماضر عابد السلمي 10

 مبتعثة هـ 1437 جامعة بوسطن/ أمريكا محاضرة دعاء محمد باناجه 11

 مبتعثة هـ 1438 بريطانياجامعة ليدز/  محاضرة لجين فيصل عبدالعال 12

 مبتعثة هـ 1435 جامعة تومس جيفرسون/ أمريكا محاضرة هبه عبدهللا باداوود 13

 مبتعثة هـ 1437 امبريال كولج لندن / بريطانيا محاضرة وريد حسن العنيني 14

 ةمبتعث هـ 1436 جامعة الملك عبدالعزيز معيدة صالحة محمد الشعيبي 15

 مبتعثة هـ 1436 جامعة الملك عبدالعزيز ةمعيد الميمنيجواهر خالد  16
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 هـ 1441/  1440 :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ( جدول18) 
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 فني اشعة سنوات 7 دبلوم اشعة عبدالرحمن عبدهللا المالكي 1

 فني اشعة سنوات 9 دبلوم اشعة جزاء حمدان العتيبي 2

 فني اشعة سنة 12 دبلوم اشعة عبدهللا علوي هاشم 3

 فني اشعة سنة 11 دبلوم اشعة مصطفى صدقه عراقي 4

 فني اشعة سنوات 3 بكالوريوس اشعة بديوي باهلل أحمدمعتزال 5

 فني اشعة سنوات 7 بكالوريوس اشعة شريم صالح اليامي 6

 سعيد آل منيفعبدهللا  7
إدارة  + بكالوريسدبلوم اشعة

 الصحية والمستشفيات الخدمات
 سكرتارية سنوات 8

 سكرتارية سنوات 8  دبلوم أشعة عجيبيبن حمد محمد  8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 هـ 1441/   1440 :للعام الدراسيبالقسم  اتاإلداريو الفنيات( جدول 19)
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 اخصائية اشعة سنة 20 ماجستير خدمات صحية بينصالح ج ةفاطم 1

 اخصائية اشعة سنة 17 بكالوريوس اشعة ياسمين سليمان الكبريش 2

 سكرتارية سنوات 3 بكالوريس أداب مها عزيز السلمي 3
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  تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 20)

 اسم المعمل م

  

 )عدد الطالب( السعة

 

 24 معمل الفلوروسكوبي 1

 24 معمل األشعة المقطعية المحوسب. 2

 24 معمل األشعة السينية. 3

 15 معمل الموجات فوق الصوتية. 4

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Labs (20) 

Capacity 

(No. of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

24 Fluoroscopy lab 1 

24 Computed Tomography Lab.  2 

24 General X-ray Lab. 3 

15 
Ultrasound Imaging Lab (Including Ultrasound machine with complete 

accessories). 
4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 
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 المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامجمعامل ( ال21)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع

 لبدء التشغيل

 2021  .معمل الفيزياء الطبية 1

 2021 .الرنين المغناطيسيالتصوير بمعمل  2

 2020 معمل محاكاة للموجات فوق الصوتية. 3

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

(21) Suggested Labs 

Start Date Labs Name Item 

2021 Medical Physics Lab. 1 

2021 Magnetic Resonance Imaging (MRI) Lab. 2 

2020 Ultrasound Simulations Lab. 3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

 

 

 ( المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا  لالئحة22)

 ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة 8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة )

 عبدالعزيز.الملك 

  من مقررات البرنامج. % 25يجب أن يتضمن البرنامج موادا  اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث ال تقل عن 

 يجب أن يكون هناك مقرر حر من بين المواد االختيارية، ذو عالقة بالتخصص، ويجب أن يكون من خارج القسم، ويفضل أن يكون من خارج الكلية. 

 اإلجباريةعدد وحدات المقررات 

 

 عدد وحدات المقررات االختيارية

 مقرر حـر المقررات اإلختيارية من داخل وخارج القسم

26 6  

 عدد الوحدات اإلجمالية أوالمشروع البحثي  الرسالة عدد وحدات

10 42 
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة تابع 
  المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةيجب كتابة 

 

 مقررات المسار الثاني

                                                                                    Courses of the Second Track 

رمز و رقم 

 المقرر

 Course 

Code 
 Course Title اسم المقرر 

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 المقررات االجبارية لجميع المسارات 

694راد   RAD694 
اإلحصاء الحيوي  &طرق البحث العلمي 

 في العلوم االشعاعية

Scientific Research Methodology & 

Biostatstics in Radiology 
 /يإجبار (

Compulsory) 
1 2  2   

601راد   RAD601 علم التشريح المقطعي Cross-Sectional Anatomy 
 /يإجبار  (

Compulsory 
1 2  2   

602راد   RAD602 القيادة واإلدارة في الرعاية الصحية Leadership and Management in Healthcare 
 /يإجبار (

Compulsory) 
2   2   

699راد   RAD699 الرسالة Thesis 
 /يإجبار (

Compulsory) 
694راد  10   10  RAD694 

 المقررات االختيارية لجميع المسارات 

 Medical Simulation المحاكاة الطبية MEED 820  820ت ط 
 /إختياري (

Elective) 
1 2  2   

603راد   RAD603 البيولوجيا اإلشعاعية والسالمة Radiobiology and Safety 
 /إختياري (

Elective) 
2   2   

604راد   RAD604 علم األمراض االشعاعي Radiologic Pathology 
 /إختياري (

Elective) 
2   2   

605راد   RAD605  علم وظائف األعضاء&  التشريحعلم  Human Anatomy & Physiology 
 /إختياري

Elective) 
1 2  2   

606راد   RAD606 المعلوماتية الصحية Health Informatics 
 /إختياري (

Elective) 
1 2  2   
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة تابع 
  للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةيجب كتابة المقررات مرتبة وفقا 

 

 مقررات المسار الثاني

                                                                                    Courses of the Second Track 

رمز و رقم 

 المقرر

 Course 

Code 
 Course Title اسم المقرر 

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 المقررات االجبارية للمسار االول : التصوير بالرنين المغناطيسي
 -- -- Compulsory) 2   2 /يإجبار ( Magnetic Resonance Imaging (I)  1تصوير الرنين المغناطيسي  RAD620 620راد

620راد  Compulsory) 2   2 /يإجبار ( Magnetic Resonance Imaging (II) 2تصوير الرنين المغناطيسي  RAD621 621راد  RAD 620 

620راد  Compulsory) 2   2 /يإجبار ( MRI Procedures المغناطيسيإجراءات تصوير بالرنين  RAD622 622راد  RAD 620 

621راد  Compulsory) 2 2  3 /يإجبار ( Advanced MRI الرنين المغناطيسي المتقدم RAD623 623راد  RAD 621 

 RAD624 624راد
622راد  Compulsory) 2 2  3 /يإجبار ( MRI Interpretation and Reporting تقرير وتفسير صور الرنين المغناطيسي  

RAD 622 

 

 RAD 623 راد Compulsory) 1 2  2 623 /يإجبار ( MRI Processing and Analysis تحليل ومعالجة صورالرنين المغناطيسي RAD625 625راد 

620راد  Compulsory)   3 3 /يإجبار ( MRI Clinical Practice (I) 1التطبيقات السريرية للرنين  RAD626 626راد   RAD 620 

626راد  Compulsory)   3 3 /يإجبار ( MRI Clinical Practice (II) 2التطبيقات السريرية للرنين  RAD627 627راد    RAD 626 
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة تابع 
  :المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةيجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي 

 

 مقررات المسار الثاني

                                                                                    Courses of the Second Track 

رمز و رقم 

 المقرر

 Course 

Code 
 Course Title اسم المقرر 

 المقررنوع 

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 المقررات االجبارية للمسار الثاني : التصوير بالموجات فوق الصوتية 
   Compulsory) 2   2 /يإجبار ( Ultrasound Physics&Instruments فيزياء وأجهزة الموجات فوق الصوتية RAD640 640راد

أجزاء &تصوير فوق الصوتي للبطن  RAD641 641راد

 صغيرة
Abdomen Sonography & Small Parts ) يإجبار/ Compulsory) 

1 2 
 

2 
640راد   RAD 640 

640راد  Compulsory) 1 2  2 /يإجبار ( Obstetric Sonography بالموجات فوق الصوتيةطب التوليد  RAD642 642 راد  RAD 640 

640راد  Compulsory) 1 2  2 /يإجبار ( Gynecology Sonography النساء بالموجات فوق الصوتية أمراض RAD643 643راد  RAD 640 

640راد  Compulsory)   2 2 /يإجبار ( Clinical Ultrasonography I 1 الموجات فوق الصوتية السريرية RAD644 644 راد  RAD 640 

 MSK &Pediatric Sonography واالطفال تصوير الجهاز العضلي العظمي  RAD645 645 راد
 (Compulsory /يإجبار (

1 2  2 
 

641راد   RAD 641 

 Vascular US & Echocardiography لبالقو تصوير فوق الصوتي ألوعية الدم  RAD646 646راد
 Compulsory) 2 2 /يإجبار (

  
3 

640راد   RAD 640 

644راد  Compulsory)   2 2 /يإجبار ( Clinical Ultrasonography II 2 الموجات فوق الصوتية السريرية RAD647 647  راد  RAD 644 

 RAD648 648راد 
 

 صور الموجات فوق الصوتيةة قراء
Ultrasound Image Interpretation  ) يإجبار/ Compulsory) 

 
2 

 
2 

 
 
3 

647راد   RAD 647 
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة تابع 
 يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة 

 

 الثانيمقررات المسار 

                                                                                    Courses of the Second Track 

رمز و رقم 

 المقرر

 Course 

Code 
 Course Title اسم المقرر 

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 المقررات االجبارية للمسار الثالث : األشعة العالجية
   Compulsory) 2   2 /يإجبار ( Radiation Therapy Physics فيزياء العالج باألشعة RAD 630 630راد 

   Compulsory) 3   3 /يإجبار ( Treatment Planning & Dosimetry التخطيط العالجي وقياس الجرعات RAD 631 631راد 

 تقنيات العالج اإلشعاعي RAD 632 632راد 
Radiation Treatment Techniques 

 
   Compulsory) 2 2  3 /يإجبار (

   Compulsory) 2   2 /يإجبار ( Practice in Radiotherapy I 1العالج باألشعة الميداني  RAD 633 633راد 

 Compulsory) 2   2 /يإجبار ( Practice in Radiotherapy II 2ي العالج باألشعة الميدان RAD 634 634راد 
 632راد 

 633راد 
RAD 632 

RAD 633 

 RAD 630 630راد  Compulsory)   3 3 /يإجبار ( Clinical Practice I 1التدريب السريري  RAD 635 635راد 

 RAD 635 635راد  Compulsory)   3 3 /يإجبار ( Clinical Practice II   2التدريب السريري  RAD 636 636راد 

   Compulsory) 2   2 /يإجبار ( Radiotherapy Quality Assurance ضمان الجودة في األشعة العالجية RAD 637 637راد 
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 تحقيق األهداف من خالل المقررات الدراسية ألهداف البرنامج.( جدول 24)

 ( فضال  توضع عالمة .أمام المقررات واألهداف المرتبطة ببعضها البعض ) 

                

 أهداف البرنامج
 

 رموز وأرقام المقررات 

 ( سابقا  3أرقام األهداف المذكورة بالبند )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

694راد             

601راد             

602راد             

            620راد

            621راد

            622راد

           623راد

            624راد

           625راد 

           626راد 

           627راد 

           630راد 

           631راد 

           632راد 

           633راد 

           634راد 

           635راد 

           636راد 

           637راد 

             640راد

            641راد

            642 راد



 

 17 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            643راد

            644 راد

            645 راد

             646راد

           647  راد

           648راد 

            820ت ط

           603راد 

           604راد 

           605راد 

           606راد 
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(24) Achieving Program Objectives Through Courses.  

 Please Chech () the related Courses with Program Objecives. 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
                        Program  Objecives 

Course Code 

          RAD694 

          RAD601 

          RAD602 

          RAD620 

          RAD621 

          RAD622 

          RAD623 

          RAD624 

          RAD625  

          RAD626  

          RAD627  

          RAD 630 

          RAD 631 

          RAD 632 

          RAD 633 

          RAD 634 

          RAD 635 

          RAD 636 

          RAD 637 

          RAD 640 

          RAD 641 
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          RAD 642 

          RAD 643 

          RAD 644 

          RAD 645 

          RAD 646 

          RAD 647 

          RAD 648 

          MEED 820 

          RAD603 

          RAD604 

          RAD605 

          RAD606 



 

 20 

 

 

 
 

 
 

 
 

 الدراسية توصيف المقررات ( 25)

 يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر الثالثة اآلتية: 

األهداف ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهاري،  .1

 الوجداني. والبعد

 الموضوعات. .2

 وسائل التقويم. .3

 

Course description should include the following three 

elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, Skills 

dimension and emotional dimension 

 2 Topics. 

3. Assessment methods. 

 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان  رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 اإلحصاء الحيوي في العلوم االشعاعية &طرق البحث العلمي  694راد 

 :. األهداف1

 :لىا  عينبغي على الطالب أن يكون قادر في نهاية هذا المقرر

 .شرح اإلطار األساسي لعملية البحث العلمي 

 العلمي.التصاميم المختلفة للبحث  التمييز بين 

 .فهم طرق صياغة سؤال البحث وفرضيات البحث العلمي 

 .إظهار المسؤوليات األخالقية والقانونية في عملية البحث العلمي وإجراء البحوث 

 .تقييم ونقد المقاالت المنشورة بالمجالت العلمية في مجال التصوير الطبي 

 ث يعكس األفكار وطرق الممارسة.إنشاء مراجعة للدراسات السابقة إستناداً إلى موضوع معين بحي 

  .إنشاء مقترح بحثي فعال يتضمن المسؤوليات األخالقية 

 ساسيات التحليل االحصائي في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية المختلفة.فهم ا 

  .االساليب اإلحصائية لجمع وعرض البيانات 

 .تطبيق األساليب اإلحصائية في وصف وتحليل البيانات 

  الدراسات الطبية.  نتائج التحليالت اإلحصائية الموجودة فيتفسير 

 استخدام البرامج اإلحصائية لتحليل البيانات المتعلقة بالصحة. 

 

 . الموضوعات: 2

 .مبادئ البحث العلمي 

 .إجراء وتصميم البحوث الكمية والنوعية 

 .صياغة خطة البحث 

  المتعلقة بالصحة.المبادئ األخالقية والتوجيهية في البحوث العلمية 

 .اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 .المقترح البحثي 

 .النشر العلمي 

 .مقدمة عن اإلحصاء الحيوي  

 .اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستنتاجي 

 .طرق جمع البيانات 

 لطرق الكميةو  عرض المتغيرات بالرسوم البيانية. 

 .مبادئ اإلحتماالت والتوزيعات االحتمالية   

   والتشتت.  النزعة المركزيةمقاييس 

 .التقدير واختبارات الفروض اإلحصائية 

 

 . وسائل التقويم:3

 (  %60التقييم المستمر )

 .وورش عمل تفاعلية يتضمن اختبارات دورية، كتابة تقارير، واجبات منزلية-

 (%40إختبار تحريري نهائي )

 

 

 

 



 

 21 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 
Scientific Research Methodology & 

Biostatstics in Radiology 
RAD694 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Explain the basic framework of the scientific research process. 

 Distinguish the different designs for scientific research. 

 Understand the methods of formulating a research question and hypotheses of scientific research. 

 illustrate the ethical and legal responsibilities of scientific investigation and research conduct. 

 Assess and critique published journal articles in the field of medical imaging. 

 Conduct a literature review based on a selected topic which reflects ideas and methods of practice. 
 Construct an effective research proposal including ethical responsibilities. 

 Understand the basic principles of statistical analysis in the field of public health and various medical 

sciences. 
 Apply statistical methods to collect, display, describe and analyse groups of data. 

 Interpret the results of statistical analyses found in medical studies. 

 Use statistical software to analyze health-related data. 

 

 

2. Topics: 

 Principles of scientific research. 

 Qualitative and Quantitative research design and process . 

 Formulating a research plan. 

 Ethical principles and guidelines in health-related research. 

 Theoretical framework and Literature review. 

 Research proposal. 

 Scientific Publication.  

 Introduction to Biostatistics. 

 Descriptive statistics and inferential statistics. 

 Methods of data collection. 

 Presentation of Variation by Figures and Numerical methods. 

 Probability and Probability Distribution concepts. 

 Measures of Dispersion and Central Tendency. 

 Estimation and Hypotheses Testing. 

 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous Assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40%) 

 

4. Refernces:  

 Research methodology, a step by step guide for beginners (3rd edition), Ranjit Kumar, 2011, SAGE. 

 Research methodology, methods and technique (2nd edition), C. R. Kothari, 2004, New Age International (P) 

Limited, Publishers. 

 Mary Hickson, Research Handbook for Healthcare Professionals, June 2008, WileyBlackwell 

 Rosner B. Fundamentals of Biostatistics, 7th Edition (2010). Duxbury Press, Pacific Grove, CA 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 التشريح المقطعيعلم   601راد

 . األهداف:1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

  التعرف على التشريح المقطعي ألعضاء الجسم المختلفة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي ، االشعة المقطعية والموجات

 فوق الصوتية.

  وأهميته في المقاطع العرضية للتشريح.التعرف على اتجاه الصور التشخيصية 

 أنماط ديناميكا الدم واألشكال الموجية الطيفية الموجودة في األوعية الدموية في البطن. التمييز بين 

  واألحجام لألعضاء واألوعية. ختالفاتاإلشعاعية والتعرف على اال المظهر الطبيعي للصور والفحوصاتتحديد 

  المختلفة باستخدام تسلسالت التصوير بالرنين المغناطيسي المختلفة.التمييز بين مظهر الهياكل 

 وتصوير الرنين المغناطيسي تحديد كيفية تطبيق عالقات بنية الجسم على التصوير فوق الصوتي. 

 

 . الموضوعات: 2

 تشريح مقطعي للرأس والعنقال. 

 تشريح مقطعي للصدرال. 

 تشريح مقطعي للبطنال. 

 التشريح المقطعي للحوض. 

 التشريح المقطعي لألطراف. 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60تقييم مستمر )
 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية

 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Cross-Sectional Anatomy RAD601 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Recognise sectional anatomy of different organs using MRI, CT and US images.  

 Recognise structure orientation and its significance in cross-sections of anatomy.  

 Distinguish the hemodynamics patterns and spectral waveforms found in the abdominal vasculature.  

 Determine normal radiologic appearances and recognize variances and sizes of organs and vessels. 

 Differentiate different structures appearance using different MR sequences. 

 Define how body structure relationships apply to sonography and MRI.  

 

2. Topics: 

 Sectional anatomy of the head and neck.   

 Sectional anatomy of the thorax. 

 Sectional anatomy of the abdomen.   

 Sectional anatomy of the pelvis.   

 Sectional anatomy of the extremities. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 
Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40%( 
 

4. References: 

 Color Atlas of Ultrasound Anatomy, Berthold Block,2004 Thieme. 

 Anderson, M., & Fox, M. (2017). Sectional Anatomy by MRI and CT (4th ed.). Elsevier. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 القيادة واإلدارة في الرعاية الصحية 602 راد

 . األهداف:1

 : نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادراً علىفي 

 .تصنيف القضايا الرئيسية المحيطة بإدارة المستشفى 

 دعم مفاهيم اإلدارة لمؤسسة الرعاية الصحية 

 تفصيل المشكالت المالية الرئيسية التي تواجه المستشفيات 

 تقييم األداء والرضا الوظيفي 

 تقييم إدارة الطوارئ في المستشفى 

 التركيز على مبادئ القيادة في الرعاية الصحية 

  اختر أدوات التقييم الذاتي 

 التعرف على مفهوم القيادة الخادمة ومشاركة الموظفين 

 أداء إدارة المخاطر 

 إعادة بناء مهارات إدارة المخاطر 

 

. الموضوعات: 2  

 نظام اإلدارة في الرعاية الصحية 

 مقدمة في إدارة تمويل المستشفيات 

 إدارة الموارد البشرية بالمستشفى 

  المستشفىالتخطيط في طوارئ 

 مبادئ القيادة في الرعاية الصحية وأدوات التقييم الذاتي 

 القيادة الخادمة وإشراك الموظفين 

 إدارة المخاطر 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60التقييم المستمر )

 وورش عمل تفاعلية. ، كتابة مقاالت علميةإختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية 
 )%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 
Leadership and Management in 

Healthcare 
RAD602 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student will be able to:  

 Categorize the main issues surrounding the management of the hospital. 

 Support management concepts to healthcare institute 

 Break down the major financial issues facing hospitals 

 Assess the performance and job satisfaction 

 Evaluate hospital emergency management 

 Focus on leadership principles in healthcare 

 Select self-assessment tools 

 Recognize the concept of servant leadership and employee engagement 

 Perform Risk Management 

 Reconstruct Risk Management skills 

 

2. Topics: 

At the end of this course, the student will be able to:  

 Categorize the main issues surrounding the management of the hospital. 

 Support management concepts to healthcare institute 

 Break down the major financial issues facing hospitals 

 Assess the performance and job satisfaction 

 Evaluate hospital emergency management 

 Focus on leadership principles in healthcare 

 Select self-assessment tools 

 Recognize the concept of servant leadership and employee engagement 

 Perform Risk Management 

 Reconstruct Risk Management skills 
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3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40 %) 

 

4. References: 

 Health Care Operations Management: A Systems Perspective  James R. Langabeer , Jeffrey Helton 3rd 

Edition 

 Gapenski's Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management, Kristin L. 

Reiter and Paula H. Song | Jul 27, 2020, Seventh Edition 

 Health Care Emergency Management: Principles and Practice, Michael J. Reilly and David S. 

Markenson,   Jun 18, 2010,  

 Leadership in Healthcare: Essential Values and Skills, Third Edition (ACHE Management), Carson Dye | Sep 

1, 2017 

 Risk Management in Health Care Institutions: Limiting Liability and Enhancing Care, Florence 

Kavaler and Raymond S. Alexander,  2012, 3rd Edition 
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 متطلب سابق الوحداتعدد  عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 1 تصوير الرنين المغناطيسي 620 راد

 :. األهداف1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 .توضيح ظاهرة الرنين المغناطيسي والمفاهيم واالسس الفيزيائية التعلقة بها 

  مكونات جهاز الرنين المغناطيسي ووظائفها وآلية عمل الجهاز. تصنيف 

 ميكانيكية إنشاء إشارات الرنين المغناطيسي ومبدأ االسترخاء و أنواعة.  تحليل 

 استراتيجيات التصوير بالرنين المغناطيسي والتي تشمل صدى الدوران، صدى التدرج، صدى الدوران السريع، تصوير الصدى المستوي،  تحليل

 واستعادة االنعكاس.

  استخدام تسلسل نبضات الرنين المغناطيسي في الحصول على الصور وترميزها مكانياً.دمج 

 

 . الموضوعات: 2

 فيزياء الرنين المغناطيسي. 

 .مكونات جهاز الرنين المغناطيسي ووظائفها 

 .اشارات الرنين المغناطيسي ومعالجتها 

 .مبدأ االسترخاء المغناطيسي وانواعة الطولي والعرضي 

 .)الترميز الحيزي )المكاني 

 .التسلسل النبضي والتدرج 

  الترميز المكاني )الترميز الترددي والترميز الطوري(. –اختيار الشرائح 

 

 التقويم:. وسائل 3

 (%60التقييم المستمر )

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية

 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Magnetic Resonance Imaging (I) RAD620 

1. Objectives:  

At the end of this course, the student should be able to: 

 Restate students’ foundations of Magnetic Resonance Imaging (MRI) principles and atomic physics. 

 Describe basic and advanced MRI equipment component and its function. 

 Analyse MR signals formation and relaxation mechanisms . 

 Synthesize different MRI imaging methods such as spin-echo, gradient echo, fast spin-echo, inversion 

recovery.  

 Integrate MRI image weighting and pulse sequences in the image formation and spatial encoding. 

 

2. Topics: 

 MRI physics (Magnetism). 

 MRI equipment and Functions of the system’s components. 

 MRI signals and signals processing.  

 Relaxation mechanisms (longitudinal and transfer relaxations) - free induction decay. 

 Pulse and gradient sequences.  

 Spatial encoding. 

 Slice selection-spatial encoding (frequency and phase encoding). 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40 %) 

 

4. References: 

 Westbrook, C., & Talbot, J. (2019). MRI in Practice(5th ed.). Somerset: John Wiley & Sons. 

 McRobbie, D., Moore, E., Graves, M., & Prince, M. (2006). MRI from picture to proton (2nd ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 620راد 2 2تصوير الرنين المغناطيسي   621راد

 :. األهداف1
 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 لمقارنة بين أسس تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي وتطبيقاتها وتأثيراتها المختلفة على درج تباين صور االنسجةا. 

 ظاهرة التدفق ومبدأ التصوير الوعائي و صبغات التصوير. تعريف 

 شرح كيفية معايرة وموازنه الصور.  

 مشوهات الصوررالمختلفة من حيث المصدر ومسببات ظهورها تقييم. 

 إجراءات ومعايير الجودة في اقسام الرنين المغناطيسي . فحص 

 ر المحتملة لعدم العمل بها .المهنية أثناء استخدام الجهاز والمخاط ةإجراءات السالم شرح 

 

 . الموضوعات: 2
 .إختالف تباين االنسجة باختالف متغيرات التصوير 

 .مستوى الشرائح وصبغات التصوير 

 .تصوير االوعية الدموية 

  .جودة التصوير والمعايرة 

 .مشوهات الصور وكيفية معالجتها 

 .ضمان الجودة في قسم الرنين المغناطيسي 

  المغناطيسي.الحماية في الرنين 

 

 . وسائل التقويم:3
 (%60التقييم المستمر )

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية
 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD 620 2 Magnetic Resonance Imaging (II) RAD621 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Extend students’ knowledge in sequences and its types as used in clinical MRI. 

 Distinguish different tissues contrast on MRI weighted images . 

 Define flow phenomena and principles of vascular imaging and contrast media . 

 Evaluate different image artefacts, their sources and causes as well as how to avoid/solve them. 

 Examine quality assurance procedures in MRI. 

 Explain MRI safety procedures and potential risks. 

 

2. Topics: 

 Different tissue contrast on different MRI weighted images.  

 Scanning parameters and optimization. 

 Slice levels and contrast media. 

 MRI angiography. 

 Imaging quality. 

 MRI Artifacts. 

 Quality assurance in MRI.  

 MRI safety. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40 %) 

 

4. References: 
 Westbrook, C., & Talbot, J. (2019). MRI in Practice(5th ed.). Somerset: John Wiley & Sons. 

 McRobbie, D., Moore, E., Graves, M., & Prince, M. (2006). MRI from picture to proton (2nd ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 620راد 2 تصوير الرنين المغناطيسي إجراءات 622راد

 :. األهداف1

 :لىاً عأن يكون قادرفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب 

 التطبيقات النظرية للتصوير بالرنين المغناطيسي االكلينيكي للفحوصات الطبية المختلفة.م تعل 

 عملية اختيار وتعديل البروتوكول المالئم للتصوير بناء على الحالة المرضية. بناء 

 .الوصف التشريحي لالعضاء المراد تصويرها 

 في صور الرنين المغناطيسي.  تعلم عالمات االمراض وكيفية ظهورها 

 .توضيح كيفية التعامل والعناية بالمريض قبل الفحص وبعده 

 

 . الموضوعات: 2

 تصوير الرأس والعنق.  

 القلب واالوعية الدموية. 

 تصوير الثدي.  

 تصوير البطن والحوض. 

 تصوير الجهاز العظمي والعضلي.  

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60التقييم المستمر )

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، قصيرة دورية، واجبات منزلية إختبارات

 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD 620 2 MRI Procedures RAD622 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Expand students’ knowledge in the theoretical aspects of clinical MR Imaging of different body parts 

(examinations). 

 Assess scanning parameters and protocols based on clinical cases 

 Identify the anatomy of the examined body parts. 

 Interpret common pathologies and its appearance in MR images. 

 Identify patient's care pre and post examination. 

 

2. Topics: 

 MRI of head and neck.  

 MRI Cardiovascular. 

 MRI breast. 

 MRI abdomen and pelvis.  

 MRI musculoskeletal. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40 %) 

 

4. References: 
Grand, D., Mayo-Smith, W., & Woodfield, C. (2014). Practical body MRI. Cambridge: Cambridge University Press. 
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 621راد 3 الرنين المغناطيسي المتقدم 623راد

 :. األهداف1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 التقنيات المتقدمة في جهاز الرنين المغناطيسي والتي تطبق في علم األعصاب. تأدية 

 استخدامات ووظائف تقنيات الرنين الحديثة . تحليل 

 الوسائل المختلفة لتحليل هذه التقنيات. تقييم 

 

 . الموضوعات: 2

 الرنين المغناطيسي الوظيفي. 

 الوظيفي الرنين المغناطيسي الترابطي. 

 تقنية االنتشار في الرنين المغناطيسي. 

 تقنية تصوير المسالك العصبية.  

  .الرنين المغناطيسي النقلي 

  المغناطيسيتقنية التحليل الطيفي في الرنين. 

 التحليل الكمي في الرنين المغناطيسي. 

 تقنية التروية في الرنين المغناطيسي. 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60التقييم المستمر )

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية

 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD 621 3 Advanced MRI RAD623 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Illustrate the basic principles of advanced MR techniques and sequences.  

 Perform advanced MRI techniques that are related to neurological research applications. 

 Analyse the uses and functions of these advanced imaging techniques. 
 Assess the types of different advanced analyses of these techniques. 

 Integrate the combination of multimodel imaging methods. 

 

2. Topics: 

 Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). 

 Functional connectivity. 

 Diffusion. 

 Tractography. 

 Magnetization transfer Imaging. 

 Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS). 

 Quantitative MRI. 

 Perfusion. 

 PET-MRI 

 MEG and EEG - MR 

 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40 %) 

 

4. References: 
Landini, L., Positano, V., & Santarelli, M. (2018). Advanced image processing in magnetic resonance imaging. CRC 

Press. 
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 622راد 3 وتفسير صور الرنين المغناطيسي تقرير 624راد

 :. األهداف1
 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

  .تحديد تشريح االعضاء في صور الرنين المغناطيسي قبل الصبغة وبعدها 

  بعض االمراض الشائعة بالصور السليمة.مقارنة صور الرنين المحتوية على 

 .وصف المصطلحات الطبية المتعلقة بالحاالت المرضية واالمراض 

  تأثير الحالة المرضية على عملية اختيار بروتوكول التصويرتوضيح.  

 تقييم صور الرنين المغناطيسي.  

 .القدرة على كتابة تقارير تشخيصية 

 

 . الموضوعات: 2

 لرأس والرقبة.ا 

  والقلب.الصدر 

 .البطن والحوض 

 .العمود الفقري 

 .األطراف العلوية 

 .األطراف السفلية 

 

 . وسائل التقويم:3
 (%60التقييم المستمر )

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية
 (%25إختبار شفهي )

 (%15حضور جميع ساعات التدريب المطلوبة )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD 622 3 MRI Interpretation and Reporting RAD 624 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Interpret the anatomy of the examined body parts in the MRI images before and after contrast media.  

 Compare the appearances of pathology in MRI to the normal the MRI images. 
 Describe the medical terms related to pathological condition and diseases.  

 Analyse the impact of pathological conditions on the selection of imaging protocols. 

 Evaluate of MRI images. 

 Able to write MRI reports. 

 

2. Topics: 

The student should be competent to interpret and understand MRI images (Anatomically and Pathologically) of: 

 Head and Neck. 

 Chest and cardiac. 

 Abdomen and Pelvis. 

 Spine. 

 Upper limbs. 

 Lower limbs. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Oral Exam (25 %) 

Attendance of all required clinical hours (15%). 

 

4. References: 
Grand, D., Mayo-Smith, W., & Woodfield, C. (2014). Practical body MRI. Cambridge: Cambridge University Press. 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 623 راد 2 صور الرنين المغناطيسيتحليل ومعالجة  625 راد
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 :. األهداف1
 :لىاً عالطالب أن يكون قادر في نهاية هذا المقرر ينبغي على

  مثل تقنيات الرنين الوظيفي وتقنيه االنتشار. طيسيناآليات تحليل بيانات التقنيات المتطورة في الرنين المغشرح 

 وتقسيمها تسجيل الصوروتطبيق عمليات معالجة الصور مثل  عمل. 

 على الصور والبيانات المستخرجة من الصور. احصاءات متقدمة  وتطبيق ملع 

 

 . الموضوعات: 2
 تسجيل تقسيم صور الرنين المغناطيسي. 

 قسيم صور الرنين المغناطيسيت. 

 تسوية صور الرنين المغناطيسي.  

 .تحليل احصائي متقدم للصور 

 التحليل الكمي. 

 .تحليل صور الرنين الحجمي 

 .تصحيح مشوهات الصور في التنقيات المتقدمة 

  المتقدمة.تحليل تقنيات الرنين المغناطيسي   
 

 . وسائل التقويم:3
 (%60التقييم المستمر )

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية
 (%25إختبار شفهي )

 (%15حضور جميع ساعات التدريب المطلوبة )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD 623 2 MRI Processing and Analysis RAD625 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Analyse advanced MR techniques such as fMRI, diffusion, and perfusion image, volumetric changes, 

longitudinal analysis.  

 Perform and apply different image processing methods like registration, segmentation, and normalization. 

 Perform advanced statistical MRI data analysis. 

 

2. Topics: 
 MRI Image registration. 

 MRI image Segmentation . 

 MRI image Normalization. 

 Advanced statistical analysis. 

 Volumetric measurements . 

 Artefacts corrections. 

 Analysis of advanced MRI techniques. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Oral Exam (25 %) 

Attendance of all required clinical hours (15%) 

 

 

4. References: 

Landini, L., Positano, V., & Santarelli, M. (2018). Advanced image processing in magnetic resonance imaging. CRC 

Press. 

 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 620 راد 3 1للرنين  التطبيقات السريرية 626 راد
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 :األهداف. 1

 في نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادراً على:

 للجهاز العصبي.  تطوير المهارات المطلوبة ألداء فحوصات الرنين المغناطيسي 

 لفيزياء الرنين المغناطيسي وآليات التصوير في العمل االكلينيكي للجهاز العصبي. ةج المعرفة النظريدم 

  المغناطيسي.تطبيق آليات العناية بالمرضى واالمن والسالمة في قسم الرنين 

 .تطبيق معايير الجودة والسالمة في قسم الرنين المغناطيسي 

 .تطوير مهارات التواصل الفعال مع المرضى والعاملين 

 

 . الموضوعات: 2

 .تجهيز متطلبات الفحص و االلة 

 .تطبيق احتياطات السالمة 

  .تجهيز المريض واختبار الوضعية المالئمة للتصوير 

 .االطالع على التاريخ المرضي للمريض و اختيار الفحص المالئم 

 .االطالع على مشوهات الصور وإظهار المعرفة ألسباب ضهورها وطرق تجنبها 

 .التعامل مع زمالء العمل، المرضى و ذويهم بطريقة احترافية 

 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60المستمر ) التقييم

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية
 (%25إختبار شفهي )

 (%15حضور جميع ساعات التدريب المطلوبة )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD620 3 MRI Clinical Practice I RAD626 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Develop the required skills to perform MR nervous system examination. 

 Integrate the knowledge of MRI physics, MRI components and imaging techniques in the nervous system. 

 Apply patients care, and safety procedures  

 Apply quality assurance procedures. 

 Develop proper communication skills with staff and patients.  

 

2. Topics: 

 Machine preparation.  

 Apply MRI safety precaution.  

 Choosing the correct positioning and Patients setup. 

 Review patient's history and clinical indications. 

 Choosing the correct protocol and adjusting the parameters to fit the patient.  

 Observe any artefacts in the MR images and demonstrate an understanding of the causes & corrected accordingly. 

 Interact with staff, patients and their families professionally.  

 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous clinical assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Oral Exam (25 %) 

Attendance of all required clinical hours (15%) 

 

4. References: 

Westbrook, C. (2014). Handbook of MRI Technique. (4th ed.) John Wiley & Sons. 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

627 راد 626 راد 3 2للرنين  التطبيقات السريرية   
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 :. األهداف1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

  .تطوير المهارات المطلوبة ألداء فحوصات الرنين المغناطيسي لجميع أعضاء الجسم 

 ج المعرفة النظريه لفيزياء الرنين المغناطيسي وآليات التصوير في العمل االكلينيكي.دم 

 المغناطيسي.آليات العناية بالمرضى واالمن والسالمة في قسم الرنين  تطبيق 

  في قسم الرنين المغناطيسي.تطبيق معايير الجودة والسالمة 

 .تطوير مهارات التواصل الفعال مع المرضى والعاملين 

 

 . الموضوعات: 2
 تجهيز متطلبات الفحص و االلة. 

 تطبيق احتياطات السالمة. 

  .تجهيز المريض واختبار الوضعية المالئمة للتصوير 

 .االطالع على التاريخ المرضي للمريض و اختيار الفحص المالئم 

 .االطالع على مشوهات الصور وإظهار المعرفة ألسباب ضهورها وطرق تجنبها 

 .التعامل مع زمالء العمل، المرضى و ذويهم بطريقة احترافية 
 

 . وسائل التقويم:3

 (%60التقييم المستمر )

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية

 (%25إختبار شفهي )

 (%15حضور جميع ساعات التدريب المطلوبة )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD626 3 MRI Clinical Practice II RAD627 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Develop the required skills to perform all MR examination. 

 Integrate the knowledge of MRI physics, MRI components and imaging techniques. 

 Apply patients care, and safety procedures . 

 Apply quality assurance procedures. 
 Develop proper communication skills with staff and patients. 

 

2. Topics: 

 Machine preparation.  

 Apply MRI safety precaution.   

 Choosing the correct positioning and Patients setup. 

 Review patients history and clinical indications. 

 Choosing the correct protocol and adjusting the parameters to fit the patient.  

 Observe any artefacts in the MR images and demonstrate an understanding of the causes & corrected 

accordingly. 

 Interact with staff, patients and their families professionally.  

 

3. Assessment Methods: 

Continuous clinical assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Oral Exam (25 %) 

Attendance of all required clinical hours (15%) 

 

4. References: 

Westbrook, C. (2014). Handbook of MRI Technique. (4th ed.) John Wiley & Sons. 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 فيزياء وأجهزة الموجات فوق الصوتية   640 راد
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 :. األهداف1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 توضيح مبادئ الفيزياء بالموجات فوق الصوتية. 

 شرح آلية عمل المسبار)محوالت الطاقة( في الموجات فوق الصوتية. 

 وصف أجهزة الصدى النبضي. 

  ديناميكا الدم ومبادئ دوبلرشرح. 

 توضيح كيفيه ظهور الشوائب في صورة الموجات فوق الصوتية الطبية والمقدرة على تطبيق ضمان الجودة. 

 

 . الموضوعات: 2

  .مقدمة في فيزياء الموجات فوق الصوتية 

  القياس. ووحدات األساسيات 

  ومتغيرات نبض الصوت نبض الصدى تقنية. 

  األنسجة. مع الصوتية تفاعالت الموجات 

  الصوتية. فوق الموجات محوالت 

  مالمح الصورة والشوائب.العرض أوضاع ، 

  مبادئ الدوبلر.و  ديناميكية الدم 

  ألجهزه الموجات فوق صوتية. ضمان الجودة 

  والسالمة. البيولوجية اآلثار 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60التقييم المستمر )

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، منزلية إختبارات قصيرة دورية، واجبات
 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Ultrasound Physics & Instruments RAD640 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Recognize the basic principle of Ultrasound Physics. 

 Express the mechanism of Ultrasound transducers. 

 Describe Pulse-echo instrumentation. 

 Express Hemodynamics and Doppler principles. 

 Identify the production of image artefacts in medical Ultrasound and be able to apply Quality assurance. 

 

2. Topics: 

 Introduction to Ultrasound Physics. 

 Fundamentals and units of measurements. 

 Pulse–echo technique and parameters of pulsed sound. 

 Interactions of a sound wave with the tissue. 

 Ultrasound Transducers.  

 Display modes و  Image Features and artefacts. 

 Hemodynamics and Doppler principles. 

 Quality Assurance of Ultrasound instruments. 

 Bioeffects and safety. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40 %) 

 

4 References:  

 Diagnostic Ultrasound – Physics and Equipment, Hoskins P, Thrush A and Martin K, 2nd Edition, Cambridge, 

2010 . 

 Ultrasound Physics and Instrumentation, Hedrick W, Hykes D and Starchman D, Mosby 4th edition, 2005. 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 640راد 2 أجزاء صغيرة&  تصوير فوق الصوتي للبطن  641راد
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 :. األهداف1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 بالموجات فوق الصوتية التشريح الطبيعي ألجزاء البطن واالجزاء الصغيرة وصف. 

  البطن واألجزاء الصغيرة. من خالل فحوصاتالحصول على الصور المناسبة بالموجات فوق الصوتية 

 .وصف النتائج التصويرية للبطن واألجزاء الصغيرة 

 .توثيق النتائج غير الطبيعية للبطن واألجزاء الصغيرة 

 

 . الموضوعات: 2

 .الكبد الطبيعي وغير الطبيعي 

 الطبيعي. األوعية الفقرية الطبيعي و غير 

 .الجهاز الصفراوي الطبيعي وغير الطبيعي 

 .البنكرياس الطبيعي وغير الطبيعي 

  لطبيعي وغير الطبيعيا والغدد الكظرية الجهاز البولي. 

  بطن.للاالوعية الدموية تصوير 

 .الطحال الطبيعي وغير الطبيعي 

 .الجهاز الهضمي الطبيعي وغير الطبيعي 

  غدة البروستاتو كيس الخصيتين، الثدي، الغدة الدرقية، الرقبة الطبيعية وتشمل:األجزاء الصغيرة الطبيعية وغير. 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60التقييم المستمر )

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية
 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD640 2 Abdomen Sonography & Small Parts RAD641 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Recognize the normal sonographic of abdominal and small parts of the anatomy. 

 Perform appropriate sonograms of the abdomen and small parts. 

 Describe the sonographic findings of the abdomen and small parts. 

 Interpret abnormal findings of the abdomen and small parts. 

 

2. Topics: 

 Normal and abnormal liver. 

 Normal and abnormal prevertebral Vessels. 

 Normal and abnormal Biliary system. 

 Normal and abnormal Pancreas. 

 Normal and abnormal Urinary System and Adrenal Glands. 

 Abdominal Vascular Sonography. 

 Normal and abnormal Spleen. 

 Normal and abnormal GI Tract. 

 Normal and abnormal Small Parts:  Neck, Thyroid Gland, Breast, Scrotum and Prostate Gland. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40 %) 

 

4. References: 

 Sonography  Scanning    – Principles and Protocols, Betty  B Tempkin ,4th Edition Elsevier, 2015 

 Textbook Of Diagnostic Sonography, Sandra L. Hagen-Ansert, 7th  Edition, Elsevier, 2012 

 Musculoskeletal Ultrasound, Anatomy and Technique, John O’Neill, 2008 Springer Science Business Media    

    

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 640 راد 2 طب التوليد بالموجات فوق الصوتية 642 راد

http://lib.leeds.ac.uk/search/l?author=Chudleigh&title=Obstetric+Ultrasound&searchscope=6
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 :األهداف .1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

  تقدير عمر الحمل.و  إثبات وجود جنينتعلم كيفيه 

  تشخيص التشوهات الخلقية للجنين.شرح خطوات 

 المشيمة. موضع و تقييم موضع الجنين 

  األمنيوسي حول الجنين.تحديد كمية السائل أكثر من جنين و تحديد ما إذا كان هناك توضيح كيفيه 

 تحقق من فتح أو تقصير عنق الرحم.تعلم كيفيه ال 

 الجنين. و صحة تقييم نمو 

 

 . الموضوعات: 2

 .ارشادات وبروتوكوالت تصوير أمراض الوالدة بالموجات فوق الصوتية 

 .متابعة الثلث االول للحمل بالموجات فوق الصوتية 

  الصوتية.متابعة الثلث الثاني للحمل بالموجات فوق 

 .متابعة الثلث الثالث للحمل بالموجات فوق الصوتية 

    الجنينية. الشذوذات 

    التوليد. طب في دوبلر تطبيقات 

     التوليد. طب في الصوتية فوق بالموجات التدخل إجراءات 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60التقييم المستمر )

 .ورش عمل تفاعلية علمية كتابة مقاالت، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية
 (%40إختبار تحريري نهائي )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD640 2 Obstetric Sonography RAD642 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Learn how to proof the presence of a living embryo/fetus and estimate the age of the pregnancy. 

 Explain the steps for diagnosing congenital abnormalities of the fetus. 

 Assess the position of the fetus and the placenta. 

 Point out how to determine if there are multiple pregnancies and determine the amount of amniotic fluid 

around the fetus. 

 Learn how to check for opening or shortening of the cervix. 

 Assess fetal growth & fetal well-being. 

 

2. Topics: 

 Guidelines and protocols for pathologies in obstetrical Ultrasound. 

 Follow up first-trimester Ultrasound. 

 Follow up second-trimester Ultrasound. 

 Follow up third-trimester Ultrasound. 

 Fetal Anomalies. 

 Doppler Applications in Obstetrics. 

 Ultrasound-guided interventional procedures in Obstetrics. 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40 %) 

 

4. Reference: 

 Obstetric Ultrasound – How, Why and When, Chudleigh T and Thilaganathan B, Elsevier, 2004 

 

 

 سابقمتطلب  عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 640راد 2 أمراض النساء بالموجات فوق الصوتية 643راد
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 :األهداف .1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 لتشريح الطبيعي للحوض األنثويل  الصوتية فوق وصف المظاهر  

  ناث غير الحوامل.لإلبالموجات فوق الصوتية األساسية للحوض  الفحصإجراء 

 التفريق بين النزيف الطبيعي وغير الطبيعي باستخدام معرفة فسيولوجيا الدورة الشهرية ، والبلوغ وانقطاع الطمث. 

  العقم. وتشخيص على مسببات التعرف 

 .ربط معرفة وسائل منع الحمل والتعقيم واإلجهاض في اتخاذ القرارات المشتركة مع المرضى في السيناريوهات السريرية 

  األكثر شيوعابناء التشخيص للمرضى الذين يعانون من أمراض النساء. 

 والمزمنة. ةالحاد الحوض بناء التشخيص آلالم 

 

 . الموضوعات: 2

 :التشريح بالموجات الفوق صوتيه للجهاز التناسلي األنثوي 

 الموجات فوق الصوتية للرحم.

 الموجات فوق الصوتية للمبايض.

 حاالت العقم عند النساء.الموجات فوق الصوتية في 

 .تطبيقات الدوبلر في أمراض النساء 

 .إجراءات التدخل الجراحي في مجال أمراض النساء 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60تقييم المهارات السريرية )

 .وورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية
 (%25إختبار شفهي )

 (%15ساعات التدريب المطلوبة )حضور جميع 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD640 2 Gynecology Sonography RAD643 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Recognize the acoustic representation of the normal anatomy of the female pelvis. 

 Perform basic Ultrasound scanning of the non-pregnant female pelvis. 

 Differentiate between normal and abnormal bleeding using knowledge of menstrual cycle physiology, puberty 

and menopause. 

 Outline the aetiology and evaluation of infertility. 

 Role-play and relate knowledge of contraception, sterilization and abortion in shared decision making with 

patients in clinical scenarios. 

 Construct differential diagnoses of patients with common benign gynaecological conditions. 

 Formulate a differential diagnosis of the acute abdomen and chronic pelvic pain. 

 

2. Topics: 

 Sono-anatomy of gynaecological system. 

Ultrasound of uterus. 

Ultrasound of Ovaries. 

Ultrasound in female infertility. 

Adnexal region. 

 Doppler Applications in Gynecology. 

 U/S guided Interventional procedures in Gynecology. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous clinical assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Oral Exam (25 %) 

Attendance of all required clinical hours (15%( 

 

4. References 

 Practical Gynaecological Ultrasound, Bates J, 2nd Edition Cambridge, 2006 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 640 راد 2 1 الموجات فوق الصوتية السريرية  644 راد

http://lib.leeds.ac.uk/search/t?Practical+Gynaecological+Ultrasound&searchscope=6
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 :. األهداف1

 التصوير من التخصصات متعددة المجاالت في الطالب ممارسة تتيح الجامعي الحرم خارج لإلشراف خاضعة تجربة عن عبارة المادة هذه 

 .التشخيصي بالموجات فوق الصوتية

 الصلة ذات االكلينيكية والعالقة المتعددة، الصوتية فوق والفحوصات المعدات، تشغيل على الطالب تعريف سيتم. 

 

 . الموضوعات: 2

 تشريح ظهارإل ، المحاكاة مختبر في التدريبي للفانتوم الصوتية فوق بالموجات الفحص في الصوتية فوق الموجات إجراءات بروتوكوالت تطبيق

 :للـ العرضي المقطع

 البطنية( واألوعية والطحال والبنكرياس والكلى والمرارة البطنية )الكبد الهياكل. 

 الليمفاوية( والعقدة و كيس الصفن والثدي والبروستاتا الدرقية الغدة ) الصغيرة األجزاء. 

 األنثوي الحوض. 

 األبعاد ثنائية الصورة على الجنين ظهور. 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60تقييم المهارات السريرية )

 .و ورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، منزليةإختبارات قصيرة دورية، واجبات 
 (%25إختبار شفهي )

 (%15حضور جميع ساعات التدريب المطلوبة )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD640 2 Clinical Ultrasonography I RAD644 

1. Objectives: 

 This course is a supervised off-campus experience allowing the student practice in the multidisciplinary areas of 

diagnostic medical sonography. 

 Students will be introduced to equipment operation, multiple sonographic examinations, and related clinical 

correlation. 

 

2. Topics: 

 Application of Protocol for Ultrasound procedures in sonographic scanning of training phantom in simulation 

laboratory, to demonstrate cross-sectional anatomy of: 

  Abdominal structures; liver, gallbladder, kidney, pancreas, and spleen, abdominal vessels. 

  Small parts; thyroid, prostate, breast, scrotum, and lymph node.  

 Female pelvis. 

 The fetus and Fetal appearance on the 2D image.  

 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous clinical assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Oral Exam (25 %) 

Attendance of all required clinical hours (15%) 

 

4. References: 

 Clinical Ultrasound A H ow -  To Guide ,Tarina Lee Kang, John Bailitz , 2015 by Taylor & Francis Group,  

LLC. 

 Practical Gynaecological Ultrasound, Bates J, 2nd Edition Cambridge, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

641 راد 2 تصوير الجهاز العضلي العظمي  واالطفال 645 راد  
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 :. األهداف1

 الوالدة، حديثي لدماغ الهيكلي، العضلي الجهاز بتصوير الصلة ذات األعضاء وظائف وعلم التشريح علم للطالب المقرر هذا يقدم 

 .والبطن ومفصل الوركين

 الصوتية فوق الموجاتمن خالل  والعظام العضالتتصوير  وراء الكامنة األساسية لمفاهيمفهم ا. 

 ألطفالل الصوتية فوق بالموجات والتصوير الوالدة حديثي او دماغ والعظام، العضالت المتعلقة المهنية االعتبارات على والرد لتقييم تمكين. 

 

 . الموضوعات: 2

 والعظام. العضالت تشريح 

 الهيكلية. للعظام الصوتية فوق الموجات مؤشرات 

 والكوع. والمعصم لليد الصوتية فوق موجاتال فحص 

 للكتف. الصوتية فوق الموجات  

 الساقين ذلك في بما والكاحل للقدم الصوتية فوق الموجات. 

 والورك. للركبة الصوتية فوق الموجات 

 لألطفال. البطن ألعضاء الصوتية فوق بالموجات فحص 

 الوالدة حديثي للدماغ الصوتية فوق بالموجات الفحص. 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60التقييم المستمر )

 .و ورش عمل تفاعلية  الصور، إختبارات قصيرة دورية وتشخيص تقييم المهارات السريرية، قراءة

 (%40إختبار تحريري نهائي )

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD641 2 MSK & Pediatric Sonography RAD645 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Express anatomy and physiology of Ultrasound imaging for the musculoskeletal system, neonatal brain, hips and 

abdomen. 

 Critical understanding of the key concepts underlying musculoskeletal Ultrasound imaging. 

 Evaluate and respond to professional considerations related to musculoskeletal, neonatal brain and pediatric 

abdomen Ultrasound imaging. 

 

2. Topics: 

 Anatomy of musculoskeletal. 

 Indications for musculoskeletal Ultrasound imaging. 

 Ultrasound examination of the Hand, Wrist and Elbow. 

 Ultrasound of the Shoulder. 

 Ultrasound of the Foot and Ankle including legs. 

 Ultrasound of the Knee and Hip. 

 Ultrasound examination of pediatric abdominal organs. 

 Ultrasound examination of the neonatal brain. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous clinical assessment (60%) 

Clinical skills evaluation, Image Interpretation, Quizzes and interactive workshops. 

Final written exam (40 %) 

 

4. References: 

 Musculoskeletal Ultrasound Cross-Sectional Anatomy, John C. Cianca and Shounuck I. Patel,Copyright © 2018 

Springer. 

 Musculoskeletal Ultrasound, Anatomy and Technique, John O’Neill, 2008 Springer Science+ Business Media.E 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرررمز ورقم 

  640راد 3 تصوير فوق الصوتي ألوعية الدم  والقلب 646راد
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 :. األهداف1
 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 تتطلب قد تيوال روتيني بشكل إجراؤها يتم ال التي المتقدمة الصوتية فوق بفحوصات الموجات المتعلقة العملية والمهارات النظرية لمعرفةتعلم ا 

 .االستعانة بتقنية الدوبلر مع معدات

 الطيفي ودوبلر ، اللون مثل دوبلر وأساليبها الصوتية فوق الموجات تقنية في التقنية المفاهيم فهم . 

 و زيادة خبرتهم في هذا المجال.الصوتية و األجهزه الخاصه بها  فوق الموجات تقنية في التقنية فهم المفاهيم 

 روالدوبل وضع الحركه  ثنائي البعد، وتطبيق ، الكمية والقياسات ، الدموية للبالغين واألوعية القلبية المرضية الفيزيولوجيا شرح. 

 الدموية. واألوعية القلب ألمراض الصوتية فوق المظاهر على تعليم الطالب 

 

 . الموضوعات: 2
 الصوتية. فوق بالموجات الدوبلر مبادئ 

 .تصوير خارج القحف بتقنيه الدوبلر 

 والوريدي. الشرياني الدم علم التشريح و الوظائف و ديناميكا 

 واألوردة لألطراف السفلية بتقنيات الدوبلر. الشرايين تصوير 

 العلوية لألطراف والوريدي الشرياني التقييم . 

 البطن. دوبلر أساسيات 

 القلب. دىص تخطيط تقنية عن مقدمة 

  (.2و) (1)البروتوكول المتبع للتصوير بصدي القلب 

 

 . وسائل التقويم:3
 (%60التقييم المستمر )

 . ة و ورش عمل تفاعليةتقييم المهارات السريرية، قراءة وتشخيص الصور، إختبارات قصيرة دوري
 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD640 3 Vascular US & Echocardiography RAD646 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Learn the theoretical knowledge and practical skills related to advanced Ultrasound examinations that are not 

undertaken routinely and may require equipment with the capability of Doppler modes. 
 Illustrate the technical concepts in Ultrasound technique & its modes e.g colour and spectral Doppler. 

 Illustrate the technical concepts in Ultrasound technique & its instrumentation and increase their experience in 

this area.  
 Assess the adult cardiac pathologies, cardiovascular pathophysiology, quantitative measurements, and the 

application of 2-D, M-Mode, and Doppler. 

 Point out the students about the sonographic appearances of cardiovascular disease. 
 

2. Topics: 

 Principles of Doppler Ultrasound. 

 Extracranial Duplex scanning. 
 Arterial and venous Hemodynamics, Anatomy, And Physiology. 

 Imaging the Lower Extremity arteries and veins by Doppler techniques. 

 Evaluation of the Upper Extremities arteries and veins.  

 Abdominal Doppler Fundamentals. 

 Introduction of Echocardiography Technique. 

 Procedural Protocol Echocardiography (1) and (2). 

 
3. Assessment Methods: 

Continuous clinical assessment (60%) Clinical skills evaluation, Image Interpretation, Quizzes and interactive 

workshops. Final written exam (40 %) 

 

4. References: 

 Peripheral vascular ultrasound, Thrush A and Hartshorne T, Churchill, 1999 

 Echo Made Easy , Sam Kaddoura , 2nd Edition , Elsevier,  2009. 

http://lib.leeds.ac.uk/search~S6?/tPeripheral+Vascular+Ultrasound/tperipheral+vascular+ultrasound/1,2,3,B/exact&FF=tperipheral+vascular+ultrasound&1,2,
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 644 راد 2  2 الموجات فوق الصوتية السريرية 647  راد

 :. األهداف1

 التصوير من التخصصات متعددة المجاالت في الطالب ممارسة تتيح الجامعي الحرم خارج لإلشراف خاضعة تجربة عن عبارة المادة هذه 

 في المستشفيات و العيادات الطبية. بالموجات فوق الصوتية

 الصلة ذات والعالقة االكلينيكية المتعددة، الصوتية والفحوصات فوق المعدات، تشغيل على الطالب تعريف سيتم. 

 

 . الموضوعات: 2

 الدموية. لألوعية تكنولوجيا تصوير الموجات فوق صوتيه الغير تدخلي 

 الطاقة )المسبار(. محول مع والتعامل الصورة، اتجاه 

 الطرفية واألوردة والشرايين البطنية لشرايين الرقبة واألوعية األعضاء وظائف وعلم التشريح علم. 

 الطيفي. الدوبلر دوبلر، لون ثنائي االبعاد، التصوير 

 الوالدة حديثي دماغلعرض تشريح ال المرضى للتدريب على الصوتي فوق الموجات فحص إلجراءات بروتوكول تطبيق. 

 األطفال. تشريح وتشخيص لعرض المرضى في للتدريب الصوتية فوق الموجات إلجراءات فحص بروتوكول تطبيق 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60تقييم المهارات السريرية )

 و ورش عمل تفاعلية. كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية
 (%25إختبار شفهي )

 (%15حضور جميع ساعات التدريب المطلوبة )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD644 2 Clinical Ultrasonography II RAD647 

1. Objectives: 

 This course is a supervised off-campus experience allowing the student practice in the multidisciplinary areas 

of diagnostic medical sonography that occurs in hospitals and clinics.  

 Students will be introduced to equipment operation, multiple sonographic examinations, and related clinical 

correlation. 

 

2. Topics: 

 Non-invasive vascular US imaging technology. 

 Image orientation, and transducer handling. 

 The anatomy and physiology of the extracranial vessels, abdominal vessels, and peripheral arterial & veins of 

both extremities. 

 2D imaging, colour Doppler, Spectral Doppler. 

 Application of Protocol for Ultrasound procedures in sonographic scanning of training in real patients to 

demonstrate cross-sectional anatomy of the neonatal brain. 

 Application of Protocol for Ultrasound procedures in sonographic scanning of training in real patients to 

demonstrate cross-sectional anatomy of pediatric sonography. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous clinical assessment (60%) 

Test, Quizzes, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Oral Exam (25 %) 

Attendance of all required clinical hours (15%) 

 

4. References: 
 Clinical Ultrasound A H ow -  To Guide ,Tarina Lee Kang, John Bailitz , 2015 by Taylor & Francis Group, LLC. 

 Practical Gynaecological Ultrasound, Bates J, 2nd Edition Cambridge, 2006 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 647 راد 3 الموجات فوق الصوتية قراءة صور 648 راد

 :. األهداف1
 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 شيوعا.مراض أكثر األ وصف وتشخيص 

 العضالت والعظاماألجزاء الصغيرة واألوعية الدموية ، وأعضاء البطن ، أمراض النساء ، التوليد  فياألمراض الشائعة والمهمة  تحديد. 

 لوصف أمراض الجسم ةاالشعاعيمصطلحات الوصف المناسب لل مااستخد. 

 

 . الموضوعات: 2
 التشريح الطبيعي والمتغيرات الطبيعية. 

  الصوراءة رقمقدمة في. 

 . فهم مصطلحات وصف الصور 

  الموجات فوق الصوتية البطنقراءة صور. 

 للنساء والتوليد.فوق الصوتية  قراءة صور الموجات 

  لألوعية الدموية.الموجات فوق الصوتية 

 لألجزاء الصغيرة. لموجات فوق الصوتيةا 

 العظمية.العضلية  لألجزاء  الموجات فوق الصوتية 

  النتائج مع التاريخ السريريربط. 

 

 . وسائل التقويم:3
 (%30تقييم المهارات السريرية )

 .و ورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، إختبارات قصيرة دورية، قراءة وتشخيص الصور، واجبات منزلية
 (%30حضور جميع ساعات التدريب المطلوبة )

 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD 647 3 Ultrasound Image Interpretation RAD648 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Describe specific findings of common pathologies. 
 Identify common and important pathologies on abdominal organs, Gynecological, Obstetric, Vascular, Small 

parts and Musculoskeletal Ultrasound. 

 Use appropriate descriptive radiologic terminology to describe body pathologies.  

 

2. Topics: 

 Normal anatomy and normal Variants. 

 Introduction to Image Interpretation. 

  Image interpretation terminology. 

 Abdominal Ultrasound -Image Interpretation. 

 Gynaecological and Obstetric Ultrasound - Image Interpretation. 

 Vascular Ultrasound - Image Interpretation. 

 Small parts Ultrasound - Image Interpretation. 

 Musculoskeletal Ultrasound - Image Interpretation. 

 Correlation of findings with clinical history. 

3. Assessment Methods: 

Continuous clinical assessment (30%) 

Test, Image interpretation, assignments, homework, interactive workshops etc. 

Attendance of all required clinical hours (30%) 

Final written exam (40 %) 

 

 

 

 

 

http://lib.leeds.ac.uk/search/t?Practical+Gynaecological+Ultrasound&searchscope=6
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 متطلب سابق الوحداتعدد  عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 فيزياء العالج باألشعة 630 راد

 :. األهداف1
 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 المعرفة األساسية للفيزياء ذات الصلة لتطوير فهم استخدام اإلشعاع في المجاالت السريرية. توضيح 

  والقياسات والمبادئ والتركيب الذري وأنواع اإلشعاع.الوحدات الفيزيائية األساسية شرح 

 وتوسيع المفاهيم والنظريات في مجال الفيزياء اإلشعاعية. تحليل 

 دراسة مواصفات معدات العالج اإلشعاعي.وصف و 

 

 . الموضوعات: 2
 .التركيب الذري واالنحالل اإلشعاعي 

 . تفاعالت األشعة السينية وأشعة جاما 

  الجزيئي مع المادة .تفاعالت اإلشعاع 

 الت إنتاج اإلشعاع .تفاع 

 . الوقاية اإلشعاعية 

 

 . وسائل التقويم:3
 (.%40)اختبارات نهائية  ( %60)و ورش عمل تفاعلية متحانات قصيرة ، عروض تقديمية ، اختبارات نصف فصلية إ

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Radiation Therapy Physics RAD 630 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Demonstrate basic knowledge of physics pertinent to developing an understanding of radiation use in the clinical 

setting.  

 Explain the basic physical units, measurements, principles, atomic structure and types of radiation are 

emphasized.  

 Analyzing and expanding the concepts and theories in the radiation physics course.  

 Description and study of radiotherapy equipment specifications. 

 

2. Topics: 

 Atomic Structure and Radioactive Decay. 

 Interactions of X Rays and Gamma Rays. 

 Interactions of Particulate Radiation with Matter 

 Machines for Producing Radiation 

 Measurement of Ionizing Radiation 

 Calibration of Megavoltage Beams of X Rays and Electrons. 

 Physics of Proton Radiation Therapy. 

 Radiation Protection, Patient Safety and Modern Radiation Therapy. 

 

3. Assessment Methods: 

Quizzes, presentations, group discussion, midterm exam, interactive workshops (60%) and final exam (40%). 

 

4. References: 

 Todd Pawlicki, Daniel J. Scanderbeg and George Starkschall. Hendee’s Radiation Therapy Physics. Wiley; 4th 

ed (2016). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 التخطيط العالجي وقياس الجرعات 631 راد

 :األهداف. 1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

  حساب إعدادات الجهاز )وحدات الشاشة( بقصد توصيل جرعة محددة إلى كتلة صغيرة من األنسجة في نقطة محددة داخل المريض مع تحديد و

 إعطاء مجموعة من معلمات الحزمة المادية.

 لعمق وحجم المجال ومسافة سطح المصدر على جرعة العمق والمعايير ذات الصلة.تأثير الطاقة اإلشعاعية وا توضيح 

 صف التعقيدات المتعلقة بحسابات الجرعة الخاصة بالمريض.و 

 صف خوارزميات حساب جرعة الفوتون المختلفة والتعرف على تقاربها ومصادر عدم اليقين.و 

 طرق تصحيحات عدم التجانس. شرح 

  جرعة شعاع اإللكترون.وصف طرق حساب توزيعات 

 .تحديد الخطوات الرئيسية في عملية تخطيط العالج 

 .وصف دور المحاكاة االفتراضية في تخطيط عالج العالج اإلشعاعي 

 بين الجمود والتعريب ووصف التقنيات الحالية لكليهما. المقارنة 

 .تحديد التعاريف المختلفة للمجلدات المستهدفة 

 سلية والمتوازية المعرضة للخطر.بين األجهزة التسل المقارنة 

 .وصف عملية التخطيط العكسي وتحديد العديد من خوارزميات التحسين المستخدمة في التخطيط العكسي 

 .إعطاء أمثلة على الحاالت المواتية للتخطيط األمامي أو التخطيط العكسي 

 .تحديد كثافة العالج اإلشعاعي المعدلة 

 اعي.وصف شدة طرق العالج العالج اإلشع 

 وصف العالج التتابعي التسلسلي والعالج بالحلزونية الحلزونية. 

 .وصف تسليم العالج الروبوتية 

  .توضيح أهمية الجهاز المزدوج من المسارع الخطي والرنين المغناطيسي في عملية التخطيط والعالج اإلشعاعي 

 .توضيح ووصف أسس وطرق العالج البروتوني في العالج االشعاعي 

 

 ضوعات: . المو2

: الحصول على بيانات المريض II، تخطيط العالج  Isodose: توزيعات I، نظام حسابات الجرعات ، تخطيط العالج  التشتتتوزيع الجرعة وتحليل 

العالج ، العالج : تشكيل الحقل ، جرعة الجلد ، والفصل الميداني ، حزمة اإللكترون III، التحقق من العالج ، وتصحيح عدم التجانس ، تخطيط العالج 

اإلشعاعي الموضعي ذو الجرعة المنخفضة: قواعد الزرع ومواصفات الجرعة ، إجمالي تشعيع الجسم ، حسابات الجرعة بنقطة المحور المركزي ، 

لورم: ا حسابات جرعة الشعاع الخارجي ، تخطيط وتسليم عالج الشعاع الخارجي ، التصوير التشخيصي وتطبيقات العالج اإلشعاعي ، استهداف

،  جهاز العالج اإلشعاعي الموجه بالصور والمكيف ، علم األورام اإلشعاعي ، مصادر لعالج الزرع وحساب الجرعات ، تخطيط عالج الموضعي

 الرنين والمسارع المدمج ، العالج البروتوني.

 

 . وسائل التقويم:3

 %40اختبارات نهائية   %60 اعليةو ورش عمل تف امتحانات قصيرة ، عروض تقديمية ، اختبارات نصف فصلية
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Treatment Planning & Dosimetry RAD 631 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Determine and Calculate machine settings (monitor units) with the intent of delivering a specified dose to a 

small mass of tissue at a specified point within the patient given a set of physical beam parameters. 

 Clarification the influence of radiation energy, depth, field size, and source–surface distance on depth dose 

and related parameters. 

 Describing the complexities related to patient-specific dose calculations. 

 Describing various photon beam dose calculation algorithms and recognize their approximations and sources 

of uncertainty. 

 Explain the methods of heterogeneity corrections. 

 Describe methods of calculating electron beam dose distributions. 

 Determine the major steps in the treatment planning process. 

 Describe the role of virtual simulation in radiation therapy treatment planning. 

 Comparing between immobilization and localization and describe current techniques for both. 

 Determine the various definitions of target volumes. 

 Comparing between serial and parallel organs at risk. 

 Describe the process of inverse planning and identify several optimization algorithms used in inverse 

planning. 

 Providing examples of cases favourable to either forward planning or inverse planning. 

 Determine intensity-modulated radiation therapy. 

 Describe intensity-modulated radiation therapy delivery methods. 

 Describe serial tomotherapy and helical tomotherapy. 

 Describe robotic treatment delivery. 

 Explain the importance of MR-LINAC in planning and radiotherapy. 

 Explain and describe the principles and methods of proton therapy in radiotherapy. 

 

 

2. Topics: 

Dose Distribution and Scatter Analysis,  A System of Dosimetric Calculations,  Treatment Planning I: Isodose 

Distributions,  Treatment Planning II: Patient Data Acquisition, Treatment Verification, and Inhomogeneity 

Corrections, Treatment Planning III: Field Shaping, Skin Dose, and Field Separation, Electron Beam Therapy, Low-

Dose-Rate Brachytherapy: Rules of Implantation and Dose Specification, Total Body Irradiation, Central-axis Point 

Dose Calculations, External Beam Dose Calculations, External Beam Treatment Planning and Delivery, Diagnostic 

Imaging and Applications to Radiation Therapy, Tumor Targeting: Image-guided and Adaptive Radiation Therapy, 

Radiation Oncology Informatics, Sources for Implant Therapy and Dose Calculation, Brachytherapy Treatment 

Planning, MR-LINAC , and proton therapy.   

 

 

3. Assessment Methods: 

Quizzes, presentations, group discussion, midterm exam and interactive workshops (60%) and final exam (40%). 

 

4. Reference: 

 Khan, Faiz M Physics of Radiation Therapy. Lippincott Williams & Wilkins; 4th Edition (2010). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 تقنيات العالج اإلشعاعي 632 راد

 :. األهداف1
 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

  العالج المناسبة وخطوات إعدادإجراءات شرح. 

  إجراءات المحاكاةشرح.  

 للعالج. المرضىتجهيز أوجه عدم االتساق في عمليات  تفسير وتحليل 

  وطرق التصوير في العالج اإلشعاعي.طرق تثبيت المريض للعالج شعاع الحديثة والحالية وأجهزة تشكيل االتوضيح وشرح 

 

 . الموضوعات: 2
جهاز الرنين المغناطيسي والمسارع   المحوسب،عملية محاكاة التصوير المقطعي  اإلشعاعي،العالج قسم المريض في الخطوات المتتالية لوجود 

الشعاعي في اتقنيات العالج  وتغيير شدته،شعاع أجهزة تشكيل اال االشعاعي، وصف العالجتقرير وقراءة الخطي المدمجين ، تقنية العالج البروتوني، 

 منه. ل العالج والتحققيسجت ،اإلشعاعيالتصوير في العالج  إيصال االشعاع،

، األعضاء المعرضة للخطر ، اآلثار  المسموح التعرض لها األعضاء المحيطة بالورم  جرعة ال،  جرعة العالج االشعاعي و تقسيمه تقنيات العالج )

 ، الجرعة المسكنةعدم حركة المريضالدعم المستخدمة لضمان  ، أجهزة أثناء العالج المريض وضعية، تصميم مجال العالج ، من العالجالجانبية 

)سرطان عنق الرحم ، المبيض ، الرحم ، المهبل ،  الجهاز التناسلي األنثوي، سرطان الثدي ، سرطان  لكل من سرطان الرئة(لأللم وليس للعالج

مستقيم والشرج ، المريء والمعدة ، األمعاء والفرج( ( ، سرطان البروستاتا والخصية ، سرطان الجهاز البولي التناسلي ، الجهاز الهضمي )القولون وال

، سرطان الرأس والعنق ، سرطان الغدد الصماء ، سرطان  و الحبل الشوكي والجهاز الهضمي التبعي )البنكرياس والكبد والمرارة( أورام المخ، الدقيقة

 ، حاالت طوارئ األورام.تعريض الجسم كامل للعالج االشعاعيالجلد ، 

 

 :. وسائل التقويم3
 %40 وورش عمل تفاعلية تقويم مستمر - %30كتابة تقرير  - %30اختبارات تحريرية 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Radiation Treatment Techniques RAD 632 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Explain the procedures and steps for preparing the appropriate treatment. 

 Explain the simulation procedures. 

 Interpretation and analysis of inconsistencies inpatient treatment processes. 

 Clarify and explain the modern and current radiation formation devices, patient immobilization methods of 

treatment, and imaging methods in radiotherapy. 

 

 

 

2. Topics: 

Patient flow in radiation therapy, CT simulation process,  MR-Linac, Proton therapy techniques, Treatment 

description, Beam shaping Devices and beam modifiers, Treatment techniques and delivery (POP,4 field box, 

tangential, arc therapy, IMRT, VMAT), Imaging in Radiation therapy, Treatment record & verification. Treatment 

techniques (RT absorbed doses, tolerance dose, organs at risk, side effects, treatment field design, patient position, 

immobilization devices, palliative dose) for  Lung ca, Breast cancer,  GYN cancer (cervical, ovarian, uterine, vaginal, 

and vulvar), Prostate and Testicular cancer, Genitourinary Cancer, Digestive system (Colorectal & Anal, Esophagus 

& Gastric, Small bowel and Accessory digestive organ (pancreas, liver, and gallbladder), CNS Brain tumours, Head 

and Neck Cancer , Endocrine Cancers, Skin Cancers, Total body irradiation, Oncological Emergencies. 
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3. Assessment Methods: 

Written tests (30%) - Writing a reflection paper (30%) - Continuous assessment and interactive workshops (40%). 

 

4. Reference: 

Jennifer R. Bellon, Julia S. Wong, Shannon M. MacDonald, Alice Y. Ho. Radiation Therapy Techniques and 

Treatment Planning for Breast Cancer (Practical Guides in Radiation Oncology), 1st ed. 2016 Edition 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2  1العالج باألشعة الميداني  633 راد

 :. األهداف1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

   السرطان ومسبباتهعرف علم ي. 

  ي ميز الفريق الطبي في المستشفى الذي يعمل على عالج هذا المرض كٌل بحسب تخصصه. 

 .يلخص تاريخ العالج اإلشعاعي واألجهزة المستخدمة للعالج )التقليدية والحديثة( وكذلك العالج االشعاعي الداخلي 

 

 

 . الموضوعات: 2

، مشكلة األورام السريرية ، مقدمة في العالج اإلشعاعي ، تاريخ  في المستشفيات السرطانمرضى علم السرطان ، علم األوبئة والمسببات ، فريق إدارة 

اعي: العالج العالج اإلشعأجهزة  ،  جهاز المسارع الخطيالعالج اإلشعاعي: أجهزة العالج اإلشعاعي: وحدة الكوبالت ، أجهزة العالج اإلشعاعي ، 

لبعض الخاليا السرطانية  الحرارةدرجة ارتفاع العمل على ،  تعريض الجسم كامل لإلشعاععالجية أخرى و اإلجراءات الخاصة ) أجهزة  بالبروتون ، 

( ، مقدمة في المغناطيسيجهاز وحدة الكوبالت مع الرنين ،  جهاز المسارع الخطي مع الرنين المغناطيسي،  لتكون أكثر حساسية للعالج االشعاعي

 .الداخلي، مقدمة في العالج اإلشعاعي  يالقوستقنية العالج و اختالف شدة االشعاع اثناء العالجالعالج بتقنية 

 

 . وسائل التقويم:3

 % 40وورش عمل تفاعلية  تقويم مستمر - %30كتابة تقرير  - %30اختبارات تحريرية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Practice in Radiotherapy I RAD 633 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Define the science of cancer and its causes. 

 Identify the cancer management team and the clinical oncologic problem . 

 Outline the history of radiotherapy and the types of radiation therapy (external and internal radiotherapy) in 

addition to the current and recent equipment of external radiotherapy. 

 

2. Topics: 

Science of cancer, Epidemiology and Etiology, Cancer Management Team, The Clinical Oncologic Problem, 

Introduction to Radiation therapy, History of Radiation Therapy, Radiation Therapy Equipment: Cobalt Unit, 

Radiation Therapy Equipment: LINAC, Radiation Therapy Equipment: Proton Therapy, Other Therapeutic 

Equipment and Special Procedures (TBI, hyperthermia, MR-LINAC, ViewRay), Introduction to the IMRT and arc 

therapy, Introduction to Brachytherapy.   

 

 

3. Assessment Methods: 

Written tests (30%) - Writing a reflection paper (30%) - Continuous assessment and interactive workshops (40%). 

 

4. References: 

Charles M. Washington EdD MBA, Dennis T.  Principles and Practice of Radiation Therapy, 4th ed, 2016 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 634 راد
 2 2العالج باألشعة الميداني 

 632 راد

 633 راد

 :األهداف .1
 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

  .يحدد مسببات السرطان، طرق الكشف، األعراض، مراحل المرض، وخيارات العالج ألنواع مختلفة من السرطان 

 .يجمع بين المعلومات التعليمية والسريرية من خالل العمل على دراسة لحالة المريض 

  للحاالت الطارئة.يميز ويستجيب 

 

 . الموضوعات: 2
تشريح )إمداد الدم والتصريف ال)من حيث  السرطان لكل جزء من الجسمالتعريف ب، مرضعلم أمراض األورام والمبادئ األساسية وميكانيكا ال

 خيارات العالج(. االنتشار،نمط  مراحله، المختلفة، هأنواع التشخيص، األعراض، األمراض،مسببات  األوبئة،علم  (،اللمفاوي

 والخصية،سرطان البروستاتا  المهبل(، الرحم، المبيض، الرحم،)سرطان عنق  الجهاز التناسلي األنثويسرطان  الثدي،سرطان  سرطان الرئة،

بل والحأورام المخ ، والمرارة(البنكرياس والكبد والمريء والمعدة  والشرج،الجهاز الهضمي )القولون والمستقيم  التناسلي،سرطان الجهاز البولي 

أورام العالج حاالت طوارئ  األورام الثانوية المنتشرة،أورام األطفال الجلد،سرطان  الصماء،سرطان الغدد  والرقبة،سرطان الرأس  الشوكي،

 االشعاعي.

 

 . وسائل التقويم:3
 (.%30)و ورش عمل تفاعلية  جماعيةال النقاشات -( %30مريض )حالة ل دراسة -( %40) اختبارات مكتوبة

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD 632 

RAD 633 
2 Practice in Radiotherapy II RAD 634 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Identify the fundamental knowledge of clinical oncology regarding epidemiology, aetiology, detection, clinical 

presentations, staging and grading, and treatment options of different types of cancer.  

 Combine didactic and clinical information through patient case studies.  

 Recognize and respond to emergencies in oncology. 

 

2. Topics: 

Oncologic Pathology, Basic Principles and Mechanics of Disease, Cancer for each body part should include  

(Anatomy (blood supply and lymphatic drainage), Epidemiology, Etiology, Symptoms, Diagnosis, Different Types 

of cancer, Staging and Grading, Pattern of Spread, Treatment options).  Lung ca (SCLC,NSCLC), Breast cancer,  

GYN cancer (cervical, ovarian, uterine, vaginal, and vulvar), Prostate and Testicular cancer, Genitourinary Cancer, 

Digestive system (Colorectal & Anal, Esophagus & Gastric, Small bowel and Accessory digestive organ 

(pancreas, liver, and gallbladder), CNS Brain tumours, Head and Neck Cancer, Endocrine Cancers, Skin Cancers, 

Pediatric cancer, Metastasis, Oncological Emergencies. 

 

3. Assessment Methods: 

Written tests (40%) - case study (30%) - group discussion and interactive workshops (30%). 

 

4. References: 

Charles M. Washington EdD MBA, Dennis T.  Principles and Practice of Radiation Therapy, 4th ed, 2016 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر ورقم المـقرررمز 

 630 راد 3 1التدريب السريري  635 راد

 :. األهداف1

 .أخصائي عالج إشعاعيفي قسم العالج اإلشعاعي ك إعداد الطالب لدورهم المتنوع تهدف هذه المادة إلى

 

 . الموضوعات: 2
  الجرعات الالزمة للورم واألعضاء المجاورة المعرضة للخطر.التعرف على طريقة وضع الخطة العالجية وتحديد 

 المقطعية.للمريض من أجل المحاكاة  ةالصحيح يةالوضع ياراخت 

  تثبيت المريض للتأكد من إيصال العالج في كل مرة بدقة في مكانه الصحيح.أجهزة اختيار 

 المحوسب.لة محاكاة التصوير المقطعي آلضمان الجودة اليومي والشهري و  ةراقبم 

 .تطبيق ممارسات السالمة من اإلشعاع 

 مع الموظفين والمرضى وأسرهم بشكل احترافي. التعامل 

 

 . وسائل التقويم:3
 .وورش العمل التفاعلية االنتهاء بنجاح من جميع الكفاءات السريرية المطلوبة: المجموع من 45%

 العالج اإلشعاعي مع التقييم على األداء.لزيارات ألقسام االنتهاء بنجاح من جميع ا :المجموعمن  20%

 .)االمتحان الشفوي( الزيارات الميدانيةتقييم : المجموعمن  20%

 .حضور الساعات السريرية المطلوبة: المجموعمن  15%

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD 630 3 Clinical Practice I RAD 635 

1. Objectives: 

The aim of this course is to prepare students for their diverse role in the radiation therapy department as a radiation 

therapist. 

 

2. Topics: 

 Demonstrate understanding of the treatment planning prescription, treatment techniques, tolerance dose, 

contouring tumour and organs at risk.  

 Choose the correct patient position for CT simulation. 

 Choose the correct immobilization devices and external markers. 

 Observe daily and monthly QA of CT simulation machine.  

 Apply radiation safety practices. 

 Interact with staff, patients and their family professionally. 

 

 

3. Assessment Methods: 

45% of grade:  Interactive workshops and successful completion of all required clinical competencies  

20% of grade:  Successful completion of all clinical rotations per performance. 

20% of grade:  Site visit evaluation (oral exam). 

15% of grade:  Attendance of required clinical hours. 

 

4. Reference: 

H.F.Hope- Stone,  Radiotherapy in clinical practice, 1986. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 635 راد 3 2التدريب السريري  636 راد

 :. األهداف1

 .أخصائي عالج إشعاعيإعداد الطالب لدورهم المتنوع في قسم العالج اإلشعاعي ك تهدف هذه المادة إلى

 

 . الموضوعات: 2

  قادرة على حلها. ويكونأو أعطال في هذا الجهاز  اختالفوالتعرف على أي  اإلشعاعي، أجهزة العالجتشغيل 

  قبل العالج والصور والتعليمات البيانات المعتمدة لخطة العالجمراجعة والتحقق من. 

 .التأكد من وضعية عالج المريض بحيث تكون مماثلة للخطة العالجية  

 .تشغيل جهاز األشعة وإيصال اإلشعاع للمريض بدقة 

 تعرف على اآلثار الجانبية المرتبطة بإجراء العالج.ال 

 ضمان الجودة اليومي والشهري آللة العالج اإلشعاعي.و  ةراقبم 

 .تطبيق ممارسات السالمة من اإلشعاع 

 مع الموظفين والمرضى وأسرهم بشكل احترافي. التعامل 

 

 . وسائل التقويم:3

 .و ورش العمل التفاعلية السريرية المطلوبة االنتهاء بنجاح من جميع الكفاءات: المجموع من 45%

 لزيارات ألقسام العالج اإلشعاعي مع التقييم على األداء.االنتهاء بنجاح من جميع ا :المجموعمن  20%

 .)االمتحان الشفوي( الزيارات الميدانيةتقييم : المجموعمن  20%

 .حضور الساعات السريرية المطلوبة: المجموعمن  15%

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD 635 3 Clinical Practice II RAD 636 

1. Objectives: 

The aim of this course is to prepare students for their diverse role in the radiation therapy department as a radiation 

therapist. 

 

2. Topics: 

 Operate a radiation therapy machine. 

 Recognize any inconsistencies or malfunctions of that equipment or any inconsistencies in patient set-ups and 

be able to resolve them. 

 Review and verify charts for all approved instructions, treatment plans, prescriptions and images. 

 Demonstrate reproducible patient treatment positioning. 

 Deliver an approved treatment plan.  

 Recognize the side effects associated with the treatment procedure.  

 Observe the daily and monthly QA of the radiation therapy machine. 

 Apply radiation safety practices. 

 Interact with staff, patients and their family professionally. 

 

3. Assessment Methods: 

45% of grade:  Interactive workshops and successful completion of all required clinical competencies. 

20% of grade:  Successful completion of all clinical rotations per performance. 

20% of grade:  Site visit evaluation (oral exam). 

15% of grade:  Attendance of required clinical hours. 

 

4. Reference: 

H.F.Hope- Stone,  Radiotherapy in clinical practice, 1986. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر رمز ورقم

 اليوجد 2 ضمان الجودة في األشعة العالجية 637 راد

 :. األهداف1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر
  المؤينة المنتجة وقياس الجرعة الممتصة التعرف على وحدات المعالجة المستخدمة في العالج اإلشعاعي الخارجي وقياس وجودة اإلشعاعات

 وتوزيع الجرعة وتحليل التشتت اإلشعاعي.

  معايير برامج ضمان الجودة في قسم العالج اإلشعاعي. دراسةوتحديد 

  ترونية، اإللكضمان الجودة في الجوانب الميكانيكية واإلشعاعية آلالت العالج اإلشعاعي ، ووحدات العالج بالكوبالت ، والمسرعات الخطية تحليل

 ووحدات الجهد العظمي ، واألشعة السينية السطحية.

 

 . الموضوعات: 2

سالمة ة وقياس اإلشعاعات المؤينة ، معايرة أجهزة المسارعات الخطية الفوتونية واإللكترونات ، فيزياء العالج اإلشعاعي البروتوني ، ضمان الجود

 المرضى وتحسين الجودة والعالج اإلشعاعي الحديث.

 

 . وسائل التقويم:3

 .(%40) ، اختبارات نهائية( %60( و ورش عمل تفاعلية امتحانات قصيرة ، عروض تقديمية ، اختبارات نصف فصلية

 

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Radiotherapy Quality Assurance RAD 637 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Explain the treatment units used in external radiation therapy, measurement and quality of ionizing radiation 

produced, absorbed dose measurement, dose distribution and scatter analysis. 

 Determining and study the criteria for quality assurance programs in a radiation therapy department.  

 Analyse the quality assurance of mechanical & radiation aspects of radiotherapy machines, cobalt teletherapy 

units, electron linear accelerators and Orthovoltage and superficial X-ray units (refer to handout) will be 

discussed. 

 

2. Topics: 

Measurement of Ionizing Radiation, Calibration of Megavoltage Beams of X Rays and Electrons, Physics of Proton 

Radiation Therapy, Quality Assurance, Patient Safety and Quality Improvement, and Modern Radiation Therapy. 

 

 

3. Assessment Methods: 

Quizzes, presentations, group discussion, midterm exam and interactive workshops (60%) and final exam (40%). 

 

 

4. References: 

Todd Pawlicki, Peter Dunscombe, Arno J. Mundt, Pierre Scalliet, Quality and Safety in Radiotherapy (Imaging 

in Medical Diagnosis and Therapy), 1st ed, 2011. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 المحاكاة الطبية 820ت ط 

:. األهداف1  

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر
  التقييم القائم على المحاكاة في تعليم المهن الصحيةوصف استخدام. 

 إظهار الفهم األساسي لألنواع المختلفة من المحاكاة ، بما في ذلك نقاط القوة والضعف فيها. 

 فهم كيف يمكن تسجيل درجات التقييمات القائمة على المحاكاة. 

  المحاكاةتصميم سيناريوهات أساسية الستخدامها مع التقييم القائم على. 

 تطوير أدوات هادفة لتسجيل النتائج ، بما في ذلك بروتوكوالت تدريب المقيم. 

 التعرف على الدور المهم للتقييم التكويني وأفضل طريقة لتنظيم التغذية الراجعة. 

 الدفاع عنها تحديد المجاالت التي يمكن استخدام المحاكاة فيها ألغراض تلخيصية ، وعند االقتضاء ، ضع معايير أداء يمكن. 

    القدرة على مراجعة نقدية لألدبيات المتعلقة بالتقييم القائم على المحاكاة. 

 

. الموضوعات: 2  
 أنواع محاكاة الرعاية الصحية. 

 .منهجية المحاكاة 

 المحاكاة كاستراتيجية تعلم. 

 .المحاكاة في األشعة 

 .المحاكاة كحدث اجتماعي 

 أفضل الممارسات والتنفيذ. 
 

 التقييم:. وسائل 3
 (%60تقييم مستمر )

 إختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية وكتابة مقاالت علمية.
 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Medical simulation MEED 820 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Describe the use of simulation-based assessment in health professions education. 

 Demonstrate a basic understanding of the different types of simulations, including their strengths and weaknesses. 

 Understand how simulation-based assessments can be scored. 

 Design basic scenarios for use with simulation-based assessment. 

 Develop meaningful scoring tools, including rater training protocols. 

 Recognize the important role of formative assessment and how best to structure feedback 

 Identify areas where simulations can be used for summative purposes and, when appropriate, set defensible 

performance standards. 

 Ability to critically review the literature related to simulation-based assessment. 
 

2. Topics: 

 Types of health care simulation. 

 Simulation methodology. 

 Simulation as a learning strategy. 

 Simulation in Radiology. 

 Simulation as a social event. 

 Best practice and implementation. 
 

3. Assessment methods: 

Continuous assessment (60%) 
Test, Quizzes, assignments, homework etc. 

Final Written Exam (40%( 
 

4. References: 
 Medical Moulage: How to Make Your Simulations Come Alive, Bobbie J Merica Simulation, Coordinator/Technologist, 

2019. 
 Comprehensive Healthcare Simulation: Operations, Technology, and Innovative Practice, Scott B. Crawford , Lance W. 

Baily, Stormy M. Monks 2019.  

 Clinical Simulation: Education, Operations and Engineering, Gilles Chiniara 2nd Edition. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 لبيولوجيا اإلشعاعية والسالمةا 603 راد

:. األهداف1  

 :لىاً عينبغي على الطالب أن يكون قادرفي نهاية هذا المقرر 
 .مناقشة مفهوم الحماية الفعالة لإلشعاع 

 وأماكن تواجده ذكر مصادر اإلشعاع في الطبيعة ومسبباته. 
 .شرح التبرير والمسؤولية في إجراءات التصوير 

  أدنى بكثير من المستويات المسموح بها.شرح كيف يمكن لمهنيي التصوير المساعدة في ضمان بقاء حدود الجرعة المهنية وغير المهنية 

  تحديد مبدأALARA .ومناقشة أهميته في التصوير التشخيصي 

 .ذكر المسؤوليات التي يجب على عمال اإلشعاع التقيد بها للحفاظ على برنامج فعال لإلشعاع 

  إجراء التصوير وإعطاء بعض األمثلة.شرح كيف يجب على أخصائيي األشعة اإلجابة على أسئلة المرضى حول خطر التعرض لإلشعاع من 

 .إدراج محددات نقل الطاقة اإلشعاعية الثالثة وشرح مفاهيمها الفردية 

 .أسس الحماية اإلشعاعية في مجاالت التصوير الطبي واألشعة العالجية على حد سواء 

 اشر يجة التعرض لإلشعاع المؤين ووصف كيفية حدوث عملية العمل المبالتفريق بين المستويات الثالثة لألضرار البيولوجية التي قد تحدث في األنظمة الحية نت

 وغير المباشر لإلشعاع المؤين على التركيب الجزيئي لألنظمة الحية.

 

. الموضوعات: 2  
شعاعية الجزيئية والخلوية ، تأثيرات مقدمة في اإلشعاع ، اإلشعاع: األنواع والمصادر والجرعات ، الكميات والوحدات اإلشعاعية ، مراقبة اإلشعاع ، البيولوجيا اإل

لمؤينة للتعرض لإلشعاعات ااإلشعاعات الحتمية المبكرة على أنظمة األعضاء ، اآلثار اإلشعاعية الحتمية والستوكستكية المتأخرة على أنظمة األعضاء، حدود الجرعات 

رة الجرعة اإلشعاعية للعاملين في التصوير أثناء إجراءات األشعة السينية التشخيصية ، ، إدارة جرعة إشعاع المريض أثناء إجراءات األشعة السينية التشخيصية ، إدا

 والنظائر المشعة والحماية من اإلشعاع.

 

 . وسائل التقييم:3
 .(%40اختبار نهائي ) (%60) و ورش عمل تفاعلية ، اختبار دورياختبارات قصيرة ، عروض تقديمية ، مناقشات جماعية

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Radiobiology and Safety RAD603 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Discuss the concept of effective radiation protection. 

 List the sources of radiation in nature and its causes. 

 Explain the justification and responsibility for imaging procedures. 

 Explain how imaging professionals can help ensure that both occupational and nonoccupational dose limits 

remain well below maximum allowable levels. 

 State the ALARA principle and discuss its significance in diagnostic imaging. 

 List the responsibilities that radiation workers must fulfil to maintain an effective radiation safety program. 

 Explain how radiographers should answer patients' questions about the risk of radiation exposure from an 

imaging procedure and give some examples. 

 List the three-radiation energy transfer determinants and explain their individual concepts. 

 Explain the basics and principles of radiation protection in the fields of medical imaging and Radiation therapy. 

 Differentiate among the three levels of biologic damage that may occur in living systems as a result of 

exposure to ionizing radiation and describe how the process of direct and indirect action of ionizing radiation 

on the molecular structure of living systems occurs. 

 

2. Topics: 

Introduction to Radiation, Radiation: Types, Sources, and Doses, Radiation Quantities and Units, Radiation 

Monitoring, Molecular and Cellular Radiation Biology, Early Deterministic Radiation Effects on Organ Systems, 

Late Deterministic and Stochastic Radiation Effects on Organ Systems, Dose Limits for Exposure to Ionizing 

Radiation, Management of Patient Radiation Dose during Diagnostic X-Ray Procedures, Management of Imaging 

Personnel Radiation Dose during Diagnostic X-Ray Procedures and Radioisotopes and Radiation Protection . 

 

3. Assessment methods: 

Quizzes, presentations, group discussion, midterm exam and interactive workshops (60%) final exam (40%). 

 

4. References: 

Steve Forshier, Essentials of Radiation, Biology and Protection, 2009. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 االشعاعي علم األمراض 604 راد

 :. األهداف1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر
  المرضية.فهم أساس العمليات الفسيولوجية 

  .ًشرح العمليات الفسيولوجية المرضية األكثر شيوعا 

 .فهم المصطلحات الطبية األساسية المستخدمة لوصف الحاالت المرضية المختلفة التي تحدث في جسم االنسان 

 بإستخدام تقنيات التصوير المختلفة.أكثر االمراض شيوعاً  تمييز 

 

 . الموضوعات: 2
 .مقدمة في علم األمراض 

 .ًالجوانب العامة ألكثر األمراض شيوعا 

  الجهاز الهيكلي. –علم االمراض االشعاعي 

  الجهاز التنفسي. –علم االمراض االشعاعي 

  الجهاز القلبي واألوعية الدموية. –علم االمراض االشعاعي 

  الجهاز البولي. –علم االمراض االشعاعي 

  الجهاز الهضمي. –علم االمراض االشعاعي 

 جهاز الغدد الصماء. –ض االشعاعي علم االمرا 

  الجهاز التناسلي. –علم االمراض االشعاعي 

  الجهاز العصبي –علم االمراض االشعاعي. 
 . وسائل التقويم:3

 .و ورش عمل تفاعلية ختبارات قصيرة دورية، واجبات منزلية وكتابة مقاالت علميةإ (%60تقييم مستمر )

 (%40إختبار تحريري نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Radiologic Pathology RAD604 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 
 Comprehend the basis of pathologic processes. 

 Explain some of the most common pathological processes. 

 Understand the basic medical terminology used to describe various pathologic conditions occurring in the 

human body. 

 Understand the pathophysiology and radiographic findings of the most common disorders affecting the human 

body. 

 

2. Topics: 

 Introduction to Pathology. 

 General aspects of the most common diseases.  

 Radiographic pathology of the skeletal system. 

 Radiographic pathology of the respiratory system. 

 Radiographic pathology of the cardiovascular system. 

 Radiographic pathology of the urinary system. 

 Radiographic pathology of the gastrointestinal system. 

 Radiographic pathology of the endocrine system. 

 Radiographic pathology of the reproductive system. 

 Radiographic pathology of the nervous system. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (60%) Test, Quizzes, assignments, homework and interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40%( 

4. Reference: 

 Grey, M., & Ailinani, J. (2018). CT & MRI pathology (3rd ed.). McGraw-Hill Education. 

 Kowalczyk, N. (2014). Radiographic pathology for technologists (6th ed.). Maryland Heights, MO: 

Elsevier/Mosby. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 علم وظائف األعضاء&  التشريحعلم   605راد

 :. األهداف1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 بعض أجهزة الجسم البشري. التشريح البشري وعلم وظائف األعضاء فيبستخدام المصطلحات المناسبة المتعلقة إ 

 بعض أجهزة الجسمالهياكل التشريحية داخل جسم اإلنسان في  التعرف على بعض. 

  في بعض أعضاء الجسمشرح الوظائف الفسيولوجية. 

  .شرح مساهمة أعضاء وأجهزة الجسم البشري للحفاظ على اإلتزان الفسيولوجي الداخلي للجسم 

 بعض أعضاء الجسمالتشريحية والفسيولوجية في أنظمة  ة بين الخصائصشرح العالق. 

 

 . الموضوعات: 2

 .مستويات التنظيم في جسم اإلنسان 

 .ميكانيكة اإلتزان الداخلي في الجسم 

  الجسم.الخاليا وأنسجة 

 الجهاز العضلي.و الجهاز العظمي 

 .الجهاز التنفسي 

 .نظام القلب واألوعية الدموية 

 .جهاز الغدد الصماء 

 .الجهاز الهضمي 

 .الجهاز البولي 

 .الجهاز التناسلي 

 .الجهاز العصبي والحسي 

 

 . وسائل التقويم:3

 .و ورش عمل تفاعلية اختبارات دورية، كتابة تقارير عملية ، واجبات منزلية يتضمن(  %40التقييم المستمر )

 (.%40إختبار تحريري نهائي )، (%20إختبار عملي نهائي ) ( %60إختبار نهائي )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Human Anatomy & Physiology RAD605 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student will be able to:  

 Use appropriate terminology related to human anatomy & physiology in selected organ systems. 

 Recognize selected anatomical structures within the human body in selected organ systems. 

 Discuss physiological functions in selected organ systems.  

 Explain the contributions of organs and systems to the maintenance of homeostasis. 

 Compare between the selected anatomical and physiological interrelationships in selected organ systems.  

 

2. Topics: 

 Levels of body organization.  

 Homeostasis mechanism. 

 Cells and tissues. 

 Skeletal system and muscular system.   

 Respiratory system and Cardiovascular system. 

 Endocrine system. 

 GIT system. 

 Urinary system. 

 Reproductive system. 

 Nervous system and sensory organs. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous assessment (40%) Test, Quizzes, assignments, homework practical reports and interactive workshops. 

Final Examination (60%) Final Practical Exam (20%) Final Written Exam (40 %). 

 

4. References: 

 Essentials of Human Anatomy & Physiology, Elaine Marieb and Suzanne Keller Jan 5, 2017 
 Mader's Understanding Human Anatomy & Physiology (Mader's Understanding Human Anatomy and 

Physiology), Susannah Nelson Longenbaker, 2019 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 2 المعلوماتية الصحية 606 راد

 :. األهداف1

 :لىاً عفي نهاية هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادر

 .تطوير الفهم للجوانب والمجاالت المختلفة للصحة والطب في المعلوماتية الصحية 

 .تحديد  دور البيانات الضخمة في المعلوماتية الصحية 

  رض البيانات الصحية والتحليالت.الصحيح لعاالختيار 

  المجاالت والتقنيات البحثية الناشئة في المعلوماتية الصحية. بعضتطبيق 

 .التركيز في القضايا األخالقية والتنوع في المعلوماتية الصحية 

 

 . الموضوعات: 2

 .أدوات المعلوماتية الصحية 

 .تحليالت الصحة الوصفية والتنبؤية واإلرشادية 

 .التعامل مع البيانات الصحية الضخمة 

 .عرض البيانات الصحية 

 .السجالت الصحية اإللكترونية، تصور وتصميم وتقييم أدوات المعلوماتية الصحية؛ تكنولوجيا المعلوماتية الصحية 

 .القضايا األخالقية في المعلوماتية الصحية 

 

 . وسائل التقويم:3

 (%60قييم مستمر )ت
 .و ورش عمل تفاعلية كتابة مقاالت علمية، دورية، واجبات منزليةإختبارات قصيرة 

 (%40إختبار تحريري نهائي )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 2 Health Informatics RAD606 

1. Objectives: 

At the end of this course, the student should be able to: 

 Develop a broad understanding of different aspects and areas of health and medicine in health informatics.  

 Decide the role of big data in health informatics.  

 Choose health data presentation and analytics. 

 Perform some emerging research fields, technologies, and techniques in health informatics. the focus in ethical 

and diversity issues in health informatics. 

 

2. Topics: 

 Health informatics tools.  

 Descriptive, predictive, and prescriptive health analytics. 

 Dealing with Big health data.  

 Health data presentation (visual analytics; evidence-based healthcare). 

 Electronic health records; conceptualization, design, and evaluation health informatics tools; health 

informatics technology.  

 Focus on Ethical Issues in Health Informatics. 

 

3. Assessment Methods: 

Continuous Assessment (60%) 
Test, Quizzes, assignments, homework and interactive workshops etc. 

Final Written Exam (40%( 

 

4. References: 

 Information Systems for Healthcare Management, Eighth Edition (AUPHA/HAP Book),  Gerald Glandon,  2020, 

8th Edition,  

 Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management,  Karen A. 

Wager,    Frances W. Lee,   John P. Glaser,  2017, 4th Edition 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 694راد  10 الرسالة 699راد 

 :. األهداف1

 .كتابة الرسالة العلمية باتباع اإلرشادات المنصوص عليها حسب قوانين جامعة الملك عبدالعزيز 

 .وصف أحدث األبحاث في مجال مشروعهم 

 .شرح المبادئ العلمية للمشروع وإثبات فهم كيفية تطبيقها على سؤال البحث 

  المهمة.تقييم نقدي للبحوث الحديثة في التخصص من أجل تحديد أسئلة البحث 

 .صياغة األفكار والفرضيات واألسئلة البحثية ووضع وتنفيذ وتنفيذ الخطط التي يتم من خاللها تقييمها 

 .تقييم وتقدير صالحية ونقاط القوة والضعف في عمله 

 .تقديم والدفاع عن نتائج البحوث التي تساهم في المعرفة في العلوم اإلشعاعية 

 بحاث األكاديمية.أن يكتسب الطالب/ ة مهارة كتابة األ 

 

 الموضوعات:. 2

 يختار الطالب/ ة موضوعاً بحثياً في مجال تخصصه تحت إشراف أكاديمي. 

 ( من 43م )ة رقيجب أن ت كتب الرسالة العلمية وفقاً لدليل كتابة الرسائل العلمية المعتمد في جامعة الملك عبد العزيز، ومراعاة ما أشارت إليه الماد

 .اسات العليا في الجامعات والتي تنص على أنه "يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدة واألصالة"الالئحة الموحدة للدر

 ( صفحة، مع االلتزام بتنظيم الفصول ومحتوياتها، وكذلك نوع وحجم الخط كما في دليل الرسائل 100يجب أال تزيد رسالة الماجستير عن )

 المعتمد في الجامعة.

 

 التقويم:. وسائل 3
 .قبول الرسالة من لجنة المناقشة أو قبولها بتعديل دون مناقشتها مرة أخرى، أو بتعديل مع إعادة مناقشتها، أو عدم قبول الرسالة 

  يلتزم طالب الماجستير بنشر )أو الحصول على قبول النشر( ورقة بحث واحدة على األقل مستخرجة من أطروحة الماجستير في مجلةISI  أو

SCOPUS. 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

RAD694 10 Thesis  RAD699 

1. Objectives: 

 Write a thesis following prescribed KAU guidelines. 

 Describe the most recent research in the area of their project. 

 Explain the scientific principles of the project and demonstrate an understanding of how these apply to the 

research question. 

 Critically evaluate recent research in the discipline to identify important research questions. 

 Formulate research ideas, hypotheses & questions and develop, implement & execute plans by which to 

evaluate these. 

 Assess and appraise the validity, strengths and weaknesses of his or her own work. 

 Present and defend research outcomes which contribute to the knowledge in radiological sciences. 

 The student should acquire the academic writing skills. 

 

2. Topics: 

 The Student chooses a certain research topic in the field of specialization under academic supervision . 

 The thesis shall be written as per the Directory of Thesis Writing at KAU. According to the Article (43) of the 

Unified Regulations for Higher Studies in the Universities which state “A Master’s thesis should reflect 

originality and involve a new contribution" 

 Master’s thesis should be no more than 100 pages. 

 

3. Assessment Methods: 

 Thesis viva committee will approve/ approve with some modifications, without a re-defense, by a second 

defence or reject the thesis. 

 Master’s student is obliged to publish (or gain acceptance of publishing) at least one research paper extracted 

from the master’s thesis in an ISI or SCOPUS journal. 

 


