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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

  

   القســـــــمرؤيــــة

   .بية الحيوية الريادة والتميز في التعليم والبحث العلمي في مجال الھندسة الط

  القســـــــم رسالة

ٍتزويد الطلبة بتعليم واف في مجال الھندسة الطبية الحيوية واBرتقاء بالجامعة من  خ<ل البحث العلمي التطبيقي ومواكبة التطورات الحديثة في الھندسة الطبية الحيوية 
ة المختلفة من خ<ل التطوير ا�كاديمي وتنمية الشخصية وصقل مھارات الطلبة ونقل باMضافة إلى خدمة مھنة المھندس الطبي الحيوي ومؤسسات العناية الصحي

  .المعرفة والتكنولوجيا إلى الصناعة والتدريب المستمر للقوى العاملة

  قسمالأھـداف 

  : مھندسينجإلى تخرييھدف برنامج الھندسة الطبية الحيوية 
 العلميVVة المعاصVVرة لمعالجVVة المVVسائل المتداخلVVة بVVين الھندسVVة والطVVب وعلVVم ا�حيVVاء فVVي إطVVار عVVالمي يتمتعVVون برؤيVVة واسVVعة لحVVل المVVشاكل باسVVتخدام المعVVارف .1

 .واجتماعي واقتصادي
قادة في مجال التكنولوجيا الحيوية والصناعات الطبية في كل من القطاعين العام والخاص يملكون القدرة على خدمة الصناعات الوطنيVة واMقليميVة والمستVشفيات  .2

 .كاBت الحكوميةوالو
  .ًمتعدد التخصصات وفعالين في نقل ا�فكار والمعلومات التقنية يدركون المسؤوليات ا�خ<قية واBجتماعية وقادرين على العمل بشكل جيد ضمن فريق .3

ليVا والبحVث العلمVي فVي مجVال الھندسVة متعلمين مستقلين يستطيعون السيطرة علVى المعVارف والتكنولوجيVا الجديVدة فVض< عVن اBنخVراط بنجVاح فVي الدراسVات الع .4
 .والطب والعلوم الطبية الحيوية

  

 ھندسة الطبية الحيويةمل لخريجي الجا=ت العم

  

  :يستطيع المھندس الطبي أداء مجموعة متنوعة من الوظائف 
 التعليم ,البحث العلمي •

 يشمل تصميم ا�جھزة الطبية: التصميم •

  وظروف التشغيل الم<ئمةتحديد مواصفات ا�جھزة: ھندسة العمليات •
  اMدارة ,التسويق والمبيعات •
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

   في الھندسة الطبية الحيويةة للحصول على درجة البكالوريوس الدراسيالخطة

 

 مدلول الترقيم والترميز للمساقات في الخطة

  :�تيلتمييز المساقات تستخدم عملية ترميز بحيث يتكون رمز المساق من حرفين وث<ثة أرقام كما في الجدول ا
  

 مستوى المساق  المساق مجال الفصل الدراسي القسم

 Z  Y X  ب  أ

  

 

  رموز المساقات

  :ھندسة في كلية العلوم الرموز ا�قسام ا�كاديمية

 القسم الرمز  القسم الرمز

 الھندسة الكھربائية كه  ھندسة الطيران طر
 الھندسة الصناعية صن  الھندسة الطبية الحيوية ھط
لكيماويةالھندسة ا كم  الھندسة الميكانيكية مك  
 الھندسة النووية نو  الھندسة المدنية مد

  

  xyz   ھط :اmتي الشكل على ھندسة الطبية الحيويةال مساقات ترقيم سيكون سبق، ما ًاعتمادا على
 

  أرقــام المساقات

ًيتم إعطاء المساق الرقم المميز له اعتمادا -  باMضافة ، المجال العلمي للمساق)ديبحسب الجدول اBسترشا(طرح فيھا المساق  على مستوى السنة الدراسية التي يّ
 .   )او المسار التخصصي للمساقات اBختيارية من مستوى السنة الخامسة(للدBلة على الفصل الدراسي إلى خانة رقمية خاصة 

 :فق التوزيع التالياعتمادا على ذلك فإن رمز المساق يتبع برقم خاص مكون من ث<ث خانات عددية و -
  :وذلك كما يلي) بحسب الجدول اBسترشادي(مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيھا المساق ّالخانة ا�ولى تبين   .أ 
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

 المستوى الرمــــز

 ا�ولى 1

 الثانية 2

 الثالثة 3

 الرابعة 4

  الخامسة  5

 

 :  التاليوذلك حسب الجدولالمجال العلمي للمساق الخانة الثانية تشير إلى   .ب 

  العلمي للمساقالمجال الرقم

  الحيويةمساقات أساسية وتمھيدية في الھندسة الطبية 0

  مساقات ا�جھزة الطبية الحيوية واBلكترونيات الطبية 1

  مساقات اMشارات الطبية الحيوية ومعالجة الصور 2

  مساقات تطبيقات الحاسوب والنمذجه الحيوية   3

  يوية و الميكانيكا الحيوية مساقات المواد الح 4

  مساقات البيوممس، النانوتكنولوجيا و ھندسة الخلية وا�نسجة 5

  مساقات ا�نظمة و التكنولوجيات الطبية الحيوية 6

  غير مستخدم  7

  مساقات المعلوماتية الطبية والھندسة اMكلينيكية  8

  يب الھندسي مساقات الندوات، الموضوعات الخاصة، مشاريع التخرج والتدر  9

 

و المسار التخصصي للمساقات اBختيارية أ(الذي يطرح فيه المساق من كل عام جامعي وذلك حسب الجدول اBسترشادي الفصل الدراسي  الخانة الثالثة تمثل  .ج 
أو المسار التخصصي  (الفصل الثانيوا�رقام الزوجية  )أو المسار التخصصي ا�ول( بحيث تمثل ا�رقام الفردية الفصل ا�ول )من مستوى السنة الخامسة

 .)ثانيال
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

  :تم ترميزه وفق الوصف السابق كما يلي) 521ط ھ ( المعالجة الرقمية للصورمساق: مثال
 5 2 1 طھ

 حيوية الطبية الھندسةال
 والمسار التخصصي الفصل ا�ول

 ا�ول

  المجال العلمي للمساق 

ھندسة اMشارات الطبية الحيوية (
 )ومعالجة الصور 

 )خامسةالسنة ال(مستوى المساق 

  

    

والخاصة بنظام منح الدرجات ) المعدلة( 1987لسنة ) 1( بموجب الشروط المنصوص عليھا في التعليمات رقم ھندسة الطبية الحيويةلوريوس في التمنح درجة البكا
 ساعة معتمدة واجتيازھا بنجاح 160إتمام الطالب دراسة وذلك بعد . اء في الجامعةالعلمية والشھادات من جامعة العلوم والتكنولوجيا وتعدي<تھا الصادرة عن مجلس العمد

  :موزعة كما يلي

  

  الساعات المعتمدة  التصنيف

 المجموع ريةاالساعات اBختي الساعات اBجبارية  

 25 9 16  جامعةالمتطلبات 

 29 - 29  من خارج الكلية
 كليـــةالمتطلبات 

  2  -  2  من داخل كلية الھندسة
 104 9 95  قســــمالمتطلبات 

 160 18 142   المجـــموع

 

 :ساعة معتمدة يحددھا مجلس العمداء موزعة على النحو التالي) 25(والبالغة متطلبات الجامعة  ) أ(

  

 :ساعة معتمده موزعة كالتالي) 16(يدرسھا جميع طلبة الجامعة ويخصص لھا  :المتطلبات اLجبارية .1
  

اقسرمز الم ساقاسم الم   عملي نظري  الساعات المعتمدة 

 - 3 3 لغة عربية  101ع 

 - 1 1 الثقافة و السلوك الجامعي 100 أع 



             

7 

 

 

االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

 - 3 3 )1(لغة إنجليزية  )1( 111ل ز 

)2(112 ل ز 
 - 3 3 )2(لغة انجليزية  

)3(100  ن م
 1 2 3 مھارات الحاسوب 

)4(100 ع ع 
 - 3 3 علوم عسكرية 

  

  :كالتالي 101ن يدرسو مساق في اللغة العربية بدي< عن ع أغير الناطقين باللغة العربية في الجامعة يطلب من الطلبة : م<حظة
  

اقسرمز الم  المساق 
 عملي نظري الساعات المعتمدة

 )5( أ101ع 
  لغة عربية لغير الناطقين بھا

  101)ع  لغة عربية بدل مساق  (

 

3  
  

3 - 

 
  

  %50أو اجتياز امتحان مستوى اللغة اBنجليزية بع<مة B تقل عن  099النجاح في ل ز :  المتطلب السابق1
) TOEFL(ويعفى الطالب الذي يحمل شھادة تعلم اللغة اBنجليزية غير الناطقين بھا . فما فوق% 80 أو اجتياز امتحان مستوى اللغة اBنجليزية بع<مة 111 المتطلب السابق دراسة ل ز 2

  ).111(سة مادة اللغة اBنجليزية من درا) 500(بدرجة B تقل عن 

أو ابVراز شVھادة دبلVوم كVامبرج الVدولي ) ICDL(لطلبة من دراسة ھذا المساق في حالة نجاح الطالب في امتحان مستوى الحاسوب أو ابراز شھادة رخصة قيادة الحاسVوب الدوليVة  يعفى ا3

  .لمھارات تقنية المعلومات
وتعطVى نتVائج ھVذا المVساق علVى اسVاس .  مساقا بدي< عنه من المساقات اBختيارية وفي ھذه الحالة تدخل ع<مة المساق في حساب معدBت الطالVب يجوز للطلبة غير ا�ردنيين ان يأخذوا4

  :بديلة اذا توفرت الشروط التاليةيعفى العسكريين من دراسة ھذا المساق دون الحاجة �خذ مادة ) م22/6/1998بتاريخ ) 1561(قرار مجلس التعليم العالي رقم . (النجاح والرسوب

 .أو ما يعادلھا من كليات عسكرية أجنبية, الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين العسكرية, خريجو جامعة مؤتة •

 .الضباط الحاصلون على دورات الصنف التأسيسية ودورات الوك<ء التأسيسية بالنسبة للرتب اBخرى •

 بمديرية التدريب العسكري Bثبات ان الطالب المعني تنطبق عليه شروط اBعفاءاعتماد دائرة التعليم الجامعي  •
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

  :أ101 العربية غير الناطقين ع  تم تفويض مدير القبول والنسجيل بتحديد الطلبة الذين يحق لھم دراسة ھذا المساق لتسجيل الطلبة اBجانب لمساق اللغة5

 101 ومھمVا كانVت جنVسيته يVدرس ع أ بأستثناء من اكمل دراسته في المVدارس العربيVة101ة يلتحقون في مادة ع الطلبة اBجانب الذين يحملون الجنسية اBجنبي •

 .علما بان عددا كبيرا من الط<ب يحملون الجنسية اBسرائيلية وأكملوا دراستھم في المدارس العربية. التي يدرسھا الطلبة ا�ردنيون والعرب

 .ت وتطلب وثائقھم وكشوف ع<ماتھم ويتعامل مع كل حالة على حدةتجري مع الطلبة اBجانب مقاب< •

 

  : التاليةساقاتساعات معتمدة يختاره الطالب من الم) 9(يخصص لھا : المتطلبات ا=ختيارية  .2

 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

100تض   - 3 3 )لغير طلبة الطب والتمريض والقبالة(تعزيز الصحة  

177تغ   - 3 3 حفظ ا�غذية باللغة اMنجليزية 

100س م   - 3 3 )لغير طلبة الطب ا�سنان وعلوم طب ا�سنان المساندة(صحة الفم وا�سنان  

104ص    - 3 3 )لغير طلبة الطب والصيدلة(استعماBت ومحاذير : ا�دوية والنباتات الطبية 

104ص ع   - 3 3 )دلة والتمريض والقبالةلغير طلبة الطب والصي(صحة وتغذية المجتمع  

200ع  ص  - 3 3 ) واMسعاف والطوارىءلغير طلبة الطب والصيدلة والتمريض والقبالة(الس<مة العامة واMسعافات ا�ولية  

211ب  ط  - 3 3 )لغير طلبة الطب البيطري والزراعة(صحة الحيوان  

212ب  ط  - 3 3 )لبيطريلغير طلبة الطب ا(العناية بالحيوانات المنزلية  

213 ب ط  - 3 3  )لغير طلبة الطب البيطري(سلوك ورعاية الحيوان  

200ع   - 3 3  تذوق النص ا�دبي 

105ع أ   - 3 3  مبادىء في اللغة الفرنسية 

106ع أ   - 3 3  ا�لمانية اللغة في مبادىء 

115ع أ   - 3 3 اMس<م والقضايا المعاصرة 

116ع أ   -  M 3 3س<مالنظام اBقتصادي في ا 

121ع أ   - 3 3 )غير طلبة اللغة اMنجليزية (مبادئ في علم اBجتماع 

126ع أ   - 3 3 )غير طلبة التمريض والقبالة واللغة اMنجليزية ( مبادئ في علم النفس 

127ع أ    -  3 3 تكنولوجيا التعليم 

128ع أ   - 3 3 التربية الوطنية 
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

131ع أ   - 3 3 الحضارة اMس<مية 

132ع أ   - 3 3 تاريخ مدينة القدس 

133ع أ   - 3 3 الحضارة والثقافات المعاصرة 

135 أ ع   - 3 3  ثقافة إس<مية 

137 أ ع   - 3 3  حقوق اMنسان 

141ع أ   - 3 3 )لغير طلبة نظم المعلومات الحاسوبية(مبادئ في اBقتصاد  

142ع أ   - 3 3 المكتبات والمعلومات والبحث 

151ع أ   - 3 3 )لغير طلبة نظم المعلومات الحاسوبية(ىء في العلوم اMدارية مباد 

161ع أ   - 3 3 مشك<ت معاصره 

166ع أ   - 3 3 اMنسان والعلم 

211ع أ   - 3 3 )باللغة اMنجليزية(مبادئ في علم اBجتماع  

212ع أ   - 3 3 )باللغة اMنجليزية (المجتمع العربي 

213ع أ   - 3 3 )اللغة اMنجليزيةب (الفرد والمجتمع 

216ع أ   - 3 3 قضايا عالمية  معاصره 

221ع أ   - 3 3 مبادئ في علم النفس باللغة اMنجليزية 

222ع أ   - 3 3 اMبداع وحل المشك<ت 

224ع أ   - 3 3 القيادة ومھارات اBتصال 

231ع أ   - 3 3 تاريخ العلوم عند العرب 

250ع أ   - 3 3 ) اMنجليزيةباللغة(تاريخ الموسيقى  

429ع أ   - 3 3 علم السلوك والتعامل مع ا�طفال 

200حي   -  3 3  )غير طلبة الزراعة والطب البيطري(حيوانات المزرعة ومنتجاتھا  

100ط  ع  -  3 3  )غير طلبة الع<ج الطبيعي والوظيفي(الصحة وأنماط الحياة  

103ع ب   - 3 3 )لغير طلبة علوم البيئة(حماية البيئة  

102مك   -  3 3  )لغير طلبة الھندسة الميكانيكية (مقدمة في الطاقة المتجددة  

211مك   - 3 3 )لغير طلبة الھندسة الميكانيكية (مقدمة في ميكانيك السيارات 

191كم   -  3 3  مقدمة في تكنولوجيا النانو  
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

200مط   -  3 3  )غير طلبة الزراعة (الموارد الطبيعية واMنسان  

200نب   -  3 3  )غير طلبة الزراعة (حدائق منزلية  

201نب   -  3 3  )غير طلبة الزراعة(تربية النحل  

202نب   -  3 3  )غير طلبة الزراعة (نباتات ا�ردن الطبيعية  

  

 

  

  :موزعة على النحو التالي)  ساعة معتمدة31بواقع (متطلبات الكليــــة ) ب( 

 )ساعة معتمدة 2 (كلية الھندسة مساقات من  .1

 )ساعة معتمدة 2(ميكانيكية مساقات من قسم الھندسة ال  ) أ

 المتطلبات السابقة عملي نظري  الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

100مك   --- 1 - 1 مشاغل ھندسية 

 100ن م  1 - 1 الرسم الھندسي أ 200مك 

    2  -  2  المجمـــــوع

  

 )ساعة معتمدة 26 (مساقات من كلية العلوم واPداب .2

 ) ساعة معتمدة12(قات الرياضيات مسا  ) أ

 المتطلبات السابقة عملي نظري  الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

101ر 1تفاضل وتكامل    3 3 - --- 

102ر 2تفاضل وتكامل   101ر - 3 3   

201ر 102ر  -  3  3 تحليل وسيط   

203ر 1 معادBت تفاضلية عادية  102ر  -  3  3   

    -  12  12  المجمـــــوع
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

 ) معتمدةات ساع7( الفيزياء مساقات  ) ب

 المتطلبات السابقة عملي نظري  الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

101ف 1فيزياء عامة    3 3 - --- 

102ف 2فيزياء عامة   101ف - 3 3   

107ف  
 لغير فيزياء عامة عملي
 طلبة الفيزياء

  )أو متزامن( 102ف   1  -  1

    1  6  7  المجمـــــوع

 

 ) معتمدةات ساع7 (مساقات الكيمياء  ) ت

 المتطلبات السابقة عملي نظري  الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

101ك 1كيمياء عامة    3 3 - --- 

102ك 2كيمياء عامة   101ك - 3 3   

107ك عمليةكيمياء عامة   )أو متزامن( 102ك   1  -  1   

    1  6  7  المجمـــــوع

  

  ) معتمدة ساعات3 (لوجيا الحاسوب والمعلوماتمساقات من كلية تكنو .3

 المتطلبات السابقة عملي نظري  الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

114ع ح   100ن م - 3 3  للمھندسينالبرمجة  

    -  3  3  المجمـــــوع
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

 :مقسمة إلى فئتين ) ساعة معتمدة104بواقع (متطلبات القســــم ) ج(

  

 :ة معتمدة موزعة على النحو التاليساع 80)(بواقع من داخل القسم وإجبارية  متطلبات .1

 

رمز 
 اقسالم

 المتطلبات السابقة  عملي  نظري  الساعات المعتمدة المساق

112ل ز   - 3 3  مقدمة في الھندسة الطبية الحيوية  201ھط   

102 ر  - 2 2  ة الھندسي و اBدارةاBقتصاد  202ھط   

201 ر  - 3 3  مقدمة في ا�نظمة الخطية  204ھط   

102، ف203ر  - 3 3   الدوائر الكھربائيةتحليل  212ھط   

114ع ح   1  -  1  للمھندسين الطبيين الحيويينالوسائل   230ھط   

201ر   -  3  3  اMحصاء للمھندسين الطبيين الحيويين  301 ھط  

203ر, 230 ھط  -  3  3  الطرق العددية للمھندسين  302ھط   

212ھط   1  -  1  مختبر الدوائر الكھربائية  311ھط   

212ھط   -  3  3  1لكترونيات الطبية اM  313 ھط  

313ھط   -  3  3  2اMلكترونيات الطبية   314 ھط  

  1  -  1  مختبر اMلكترونيات الطبية  316 ھط
، 313، ھط 311ھط 
)أو متزامن( 314ھط   

204ھط   -  3  3  اMشارات وا�نظمة الطبية الحيوية  321 ھط  

101، ف 203ر   -  3  3  الميكانيكا الحيوية  341ھط   

342ھط  101، ف 203ر   -  3  3 ميكانيكا الموائع الحيوية   

344ھط  203 ، ر102ك   -  3  3 ديناميكا حرارية   

411 ھط     أ236 ط، 314 ھط  -  3  3 ا�جھزة الطبية الحيوية 

412ھط 411ھط   1  -  1 مختبر ا�جھزة الطبية الحيوية   

413ھط  314ھط   -  3  3 المجسات  ومحوBت الطاقة الطبية الحيوية   

421طھ 321ھط   -  3  3  معالجة اMشارات الرقمية   

431ھط  وأنظمة التحكمالنمذجة الفسيولوجية   321، ھط 230ھط   -  3  3   
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

رمز 
 اقسالم

 المتطلبات السابقة  عملي  نظري  الساعات المعتمدة المساق

433 ھط وأنظمة التحكممختبر النمذجة الفسيولوجية    1  -  
، 321، ھط 230ھط   1

)أو متزامن( 431ھط   

440ھط  262 ك ,341ھط   -  3  3 مقدمة في المواد الطبية الحيوية   

441 ھط   3  3  اBنتقال الطبي الحيويظاھرة  
   ھط، )نجاح(342ھط   -

أ236ط , 344 ھط  

460ھط  321، ھط 311ھط   -  3  3  أنظمة التصوير الطبية   

462ھط  314، ھط 230ھط   -  3  3  المتحكمات الدقيقة وا�نظمة المضمنة    

464ھط    1  -  1  مختبر المتحكمات الدقيقة وا�نظمة المضمنة  
، 314، ھط 230ھط 
)أو متزامن( 462ھط   

466ھط    -  3  3  التصميم الھندسي الطبي الحيوي 
 ھط، ) نجاح(201ھط 
أ236ط , 314 ھط  

*490 ھط   -  3  3  التدريب الھندسي 
  ساعة117إتمام 

 معتمدة

511ھط المجسات والقياسات الحيويةمختبر    1  -  1  
 413،ھط 412 ھط
)أو متزامن(  

541ھط  والمواد الحيويةمختبر الميكانيكا الحيوية   440ھط   1  -  1   

551ھط  ويةيالبيوتكنولوجيا الجزيئية والخل  262ك , 440ھط   -  3  3   

591ھط 1مشروع تخرج    1  1  -  
 ساعة 120 إتمام

 معتمدة
592ھط 2مشروع تخرج   591ھط   -  3  3   

    8  72  80  المجمـــــوع

  .ًجال الھندسة الطبية الحيوية ومعتمدة من عمادة كلية الھندسة بناء على تنسيب من القسمثمانية اسابيع من التدريب الھندسي العملي في مؤسسة تعمل في م* 
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

  

  

 :ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي) 10(وبواقع واPداب من كلية العلوم  بــات قسم إجباريةمتطل .2

 

اقسرمز الم  المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

103ب  --- - 3  3  عامةجيابيولو 

107ب   )أو متزامن( 103ب   1  -  1  عامة عمليبيولوجيا 
217ك   102ك   -  3  3 كيمياء عضوية 

262ك   217 ك،103ب  -  3  3 كيمياء حيوية 

   1  9  10  المجمـــــوع

  

 :ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي) 5(وبواقع الطب والجراحة إجبارية من كلية متطلبــات قسم   .3

 

 رمز
 اقسالم

 المساق
الساعات 
  المعتمدة

 المتطلبات السابقة  عملي  نظري

  أ236ط
وظائف ا�عضاء 
  والتشريح

  107ب   - 4 4

ب236ط  
وظائف مختبر 

 ا�عضاء والتشريح
  )أو متزامن(أ 236ط   1  -  1

    1  4  5  المجمـــــوع
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

 

  

 :المسارين من المساقات غير اLجبارية المدرجة في الجدولين التالييين حدأ  معتمدة يختارھا الطالب منات ساع)9(بواقع ختيارية اقسم  متطلبات )د

  

 ا�جھزة والتصوير الطبيين:  ا�وليالتخصصالمسار    

  

اقسرمز الم  المساق 
الساعات 
  المعتمدة

 المتطلبات السابقة عملي نظري

421، ھط 230ھط   -  3  3  المعالجة الرقمية للصور  521 ھط  

  -  3  3  لنانوتكنولوجياالبيوممس وا  550ھط
ھط, )نجاح(342ھط     

440 ھط  

440ھط   -  3  3  مس والنانوتكنولوجيانالبيو  560ھط   

563 ھط  
التشخيص والع<ج باستخدام 
 ا�مواج فوق الصوتية

460ھط   -  3  3  

565 ھط  
التصوير بالرنين 
 المغناطيسي

460ھط   -  3  3  

567 ھط 411ھط   -  3  3 ا�جھزة الع<جية   

569ھط   
دمة في البصريات الطبية مق

 الحيوية
411ھط   -  3  3  

580ھط  
المعلومات الطبية والھندسة 

  ا�كلينيكية
301، ھط 230ھط   -  3  3  

581 ھط 301، ھط 230ھط   -  3  3 نظم أدارة العناية الصحية   

590ھط   حسب الموضوع  -  3  3 موضوعات خاصة 
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

  يكانيكا الحيويةمالمواد الطبية الحيوية وال:  الثانييالتخصصالمسار 

رمز 
اقسالم  

 المساق
الساعات 
  المعتمدة

 المتطلبات السابقة عملي نظري

  542 ھط
البدائل الصناعية 
  والتصحيحية

  أ236ط, 440ھط   -  3  3

  أ236ط,341ھط   -  3  3  الميكانيكا الحيوية للجسم  544ھط 

  أ236ط,341ھط   -  3  3  الميكانيكا الحيوية ل�نسجة  546ھط 

  -  3  3  وممس والنانوتكنولوجياالبي  550ھط 
ھط , )نجاح(342ھط 

440 ھط  

552ھط   
ميكانيكا الموائع 
 الفيسيولوجيه

أ236ط , 341ھط   -  3  3  

554 ھط 440، ھط 411ھط   -  3  3 ا�عضاء الصناعية   

556ھط  وتين وھندسة الخليةبرال  551ھط   -  3  3   

558 ھط   -  3  3 ھندسة ا�نسجة 
441 ھط، 440ھط   

 

560ھط  440ھط   -  3  3  مس والنانوتكنولوجيانيوالب   

562 ھط  
التحكم وا�تصال في الجھاز 

 العصبي
  أ236ط,431ھط    -  3  3

564 ھط 431، ھط 301ھط   -  3  3 علم المعلومات الحيوية   

566ھط   
ھندسة إعادة التأھيل 
 والتكنولوجيا المساعدة 

أ236، ط 341ھط   -  3  3  

580 ھط  
المعلومات الطبية والھندسة 

  �كلينيكيةا
301، ھط 230ھط   -  3  3  

590 ھط  حسب الموضوع  -  3  3 موضوعات خاصة 
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

  

  البرنامج ا=سترشادي

 السنة ا�ولى

 الفصل الثاني الفصل ا�ول

الساعات 
 ا�سبوعية

الساعات 
 سبوعيةا�

رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

 مختبر محاضرة

 المتطلب السابق
رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

 مختبر محاضرة

 المتطلب السابق

100 ن م  
 مھارات
 الحاسوب

112 ل ز - 3  2  3 2لغة انجليزية     111ل ز  - 3  3 

101 ر  
تفاضل وتكامل 

1 
3 3 - -  

  101 ع
ةعربيلغة   3  3 - - 

101 ف 1فيزياء عامة   100 ا ع - - 3 3   - - 1  1 الثقافة و السلوك الجامعي  

101 ك 1كيمياء عامة   2فيزياء عامة   102 ف - - 3 3    101ف  - 3  3 

111 ل ز 1لغة انجليزية    3 3 - 
النجاح في ل ز 

99 
107 ف  

 لغير طلبة فيزياء عامة عملي
 الفيزياء

1  - 3  
أو ( 102ف 

  )متزامن
100 ع ع 102 ك - - 3 3 علوم عسكرية  2كيمياء عامة     101ك  - 3  3 

     - 
107 ك  

ةمة عمليكيمياء عا  1  - 3 
أو ( 102ك 

  )متزامن
102 ر          101ر   -  3  3  2تفاضل وتكامل  

  6 16  18 المجموع  3 18  18 المجموع
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

 

  

  لسنة الثانيةا

 الفصل الثاني الفصل ا�ول

  رمز ورقم  الساعات ا�سبوعية الساعات ا�سبوعية

 المساق
 اسم المساق

  الساعات 

 مختبر محاضرة  المعتمدة
 المتطلب السابق

رمز ورقم 
 المساق

 اسم المساق
  الساعات 

 مختبر محاضرة  المعتمدة
 المتطلب السابق

 102ر  -  B 2 2قتصاد و اBدارة الھندسيةا 202ھط  - - 3 3 بيولوجيا عامة 103ب

  3 - 1 بيولوجيا عامة عملي 107ب 
أو ( 103ب 

 )متزامن
 201 ر  - 3 3 مقدمة في ا�نظمة الخطية 204ھط 

  203ر، 102ف - 3 3 تحليل الدوائر الكھربائية 212ھط  100ن م -  3 3   للمھندسينالبرمجة  114ع ح 

 201ھط 
مقدمة في الھندسة الطبية 

  الحيوية
 230ھط  112ل ز  - 3 3

الوسائل للمھندسين الطبيين 
 الحيويين

 114ع ح  3 - 1

 102ك - 3 3 ةكيمياء عضوي 217ك 102ر -  3 3 تحليل وسيط 201ر 

 100ن م 3 - 1 الرسم الھندسي أ   200مك  102ر - 3 3 1معادBت تفاضلية عادية 203ر 

 107ب  - 4 4 وظائف ا�عضاء والتشريح أ236ط  - 3 - 1 مشاغل ھندسية 100مك 

  ب236ط             
مختبر وظائف ا�عضاء 

 والتشريح

  

 )أو متزامن(أ 236ط  3 - 1

  9 15  18 عالمجمو   6 15  17 المجموع

  



             

19 

 

 

االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

 

 

 الثالثةنة الس

 الفصل الثاني الفصل ا�ول

 اسم المساق رمز المساق الساعات ا�سبوعية الساعات ا�سبوعية
  الساعات 

 مختبر محاضرة  المعتمدة

المتطلب 
 السابق

رمز 
 المساق

 اسم المساق
  الساعات 

 مختبر محاضرة  المعتمدة
 المتطلب السابق

 301ھط 
 مھندسين الطبيين الحيوييناMحصاء لل

 
  203ر , 230ھط   -  3  3 الطرق العددية للمھندسين  302ھط   201ر  - 3 3

  313ھط  - 3 3 2اBلكترونيات الطبية  314ھط   212ھط   3 - 1 مختبر الدوائر الكھربائية 311ھط 

  316ھط   212ھط  -  3 3 1اMلكترونيات الطبية  313ھط 
مختبر اBلكترونيات 

 الطبية
1 - 3 

ھط , 311ھط 

  314ھط ، 313
 )أو متزامن(

  101ف , 203ر  - 3 3 ميكانيكا الموائع الحيوية 342ھط   204ھط  - 3 3 اMشارات وا�نظمة الطبية الحيوية 321ھط 

 -  3 3 الميكانيكا الحيوية 341ھط 
ف , 203ر 

101  
  203ر , 102ك  - 3 3 ديناميكا حرارية 344ھط 

 - 3 3 كيمياء حيوية 262ك 
ك , 103ب 

217  
 - - 3 3 متطلب جامعة اختياري ---

  3 15  16 المجموع  3 15  16 المجموع
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

 

 

  الرابعة نة الس

 الفصل الثاني الفصل ا�ول

الساعات 
 ا�سبوعية

الساعات 
 يةا�سبوع

رمز 
 المساق

 اسم المساق
  الساعات 

  المعتمدة

 مختبر محاضرة

 المتطلب السابق
رمز 
 المساق

 اسم المساق
  الساعات

 
 مختبر محاضرة  المعتمدة

المتطلب 
 السابق

ھط 
411 

 412ھط  أ 236ط ,314ھط  - 3 3 ا�جھزة الطبية الحيوية
مختبر ا�جھزة الطبية 

 الحيوية
 411ھط 3 - 1

ھط 
413 

 440ھط  314ھط  - 3 3  حيويةةالمجسات ومحوBت الطاقة الطبي
مقدمة في المواد الطبية 

 الحيوية
3 3 - 

ك  ،341 ھط
262 

ھط 
421 

 - 3 3 أنظمة التصوير الطبية 460ھط  321ھط - 3 3 معالجة اMشارات الرقمية
، 311ھط 
  321ھط 

 462ھط  321، ھط 230ھط  - 3 3 النمذجة الفسيولوجية وأنظمة التحكم 431ھط 
المتحكمات الدقيقة وا�نظمة 

 المضمنة 
3 3 - 

، 230ھط 
 314ھط 

ھط 
433 

 3 - 1 لفسيولوجية وأنظمة التحكممختبر النمذجة ا
 321، ھط 230ھط 
أو ( 431ھط ،

 )متزامن
 464ھط 

  الدقيقة المتحكمات مختبر
  المضمنة وا�نظمة

1 - 3 

، 230ھط 
ھط ،314ھط 

أو  (462
 )متزامن

ھط 
441 

 - 3 3 ظاھرة اBنتقال الطبي الحيوي

 ,)نجاح(342ھط 
   أ236 ط ,344ھط 

 

 466ھط 
 يالطب الھندسي التصميم

 الحيوي
3 3 - 

 ،201 ھط
 ھط,)نجاح(

ط ،  314
 أ236

 - - 3 3 متطلب جامعة اختياري ---           

  6 15  17 المجموع  3 15  16 المجموع
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

  

  فصل الصيفيلا

 اسم المساق رمز ورقم المساق الساعات ا�سبوعية
  الساعات 

 مختبر محاضرة  المعتمدة
 المتطلب السابق

  معتمدة ساعة117إتمام   3  - 3 ندسيالتدريب الھ 490ھط 

  3 -  3 المجموع
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

  

  

  خامسةالنة الس

 الفصل الثاني الفصل ا�ول

الساعات 
 ا�سبوعية

الساعات 
 ا�سبوعية

رمز 
 المساق

 اسم المساق
  الساعات 

  المعتمدة

 مختبر محاضرة

 المتطلب السابق
رمز 
 المساق

 اسم المساق
  الساعات

   المعتمدة

 مختبر محاضرة

المتطلب 
 ابقالس

ھط 
511 

المجسات والقياسات الحيويةمختبر   1 - 3 
 413ھط ،412ھط 
 )أو متزامن(

 592ھط 
2مشروع تخرج   591ھط - 3 3 

ھط 
541 

 440ھط  3 - 1 مختبر الميكانيكا الحيوية والمواد الحيوية
--- 

متطلب مسار تخصصي 
 حسب الخيار - 3 3 اختياري

ھط 
551 

 262ك , 440ھط - 3 3 البيوتكنولوجية الجزيئية والخليوية
--- 

متطلب مسار تخصصي 
 حسب الخيار - 3 3 اختياري

ھط 
591 

1مشروع تخرج   1 1 - 
 ساعة 120إتمام 

 معتمدة
      

       حسب الخيار - 3 3 متطلب مسار تخصصي اختياري ---

       - - 3 3 متطلب جامعة اختياري ---

                 

  - 9  9 المجموع  6 10  12 المجموع
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االھندسة الطبية الحيوية في البكالوريوس خطة  

  وصف المساقات

  
  )112 ل ز :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3( مقدمة في الھندسة الطبية الحيوية  201 ھط

محاضرات تمھيدية حول تعريف الھندسة الطبية الحيوية وتاريخھا، وا�خ<ق وا�نظمة مع لمحة علمية من  ,مھنة الھندسة وتطبيقاتھا في الطب الحيوي
، المجسات الطبية الحيوية ومعالجة اBشارات الطبية  الميكانيكا الحيوية، ا�جھزة الحيوية، التصوير الطبي والنمذجة الفسيولوجية :المواضيع المختلفة 
 مبادىء تقنية الكتابة وتطبيق ھذه المعرفة من خ<ل بحث تتم مناقشته مع الطلبة على شكل مجموعات بعد أن تقوم بكتابة ,وجيالحيوية، والنانوتكنول

  . ًتقرير وتقدم عرضا عن بحثه

  

    )102ر : قمتطلب ساب) ( ساعة معتمدة2( ة الھندسي و ا=دارةا=قتصاد  202 ھط

صيغ الفائدة، التدفقات النقدية وحسابات التكافؤ، التضخم والضرائب، حسابات جدوة اBستثمار، تقييم المشاريع، مفاھيم التكلفة، القيمة الزمنية للنقود، 
  .اBستھ<ك، تحليل التعادل، تحلي<ت اBستبدال، ومبادئ اMدارة الھندسية

  

  )201ر  :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3( مقدمة في ا�نظمة الخطية  204 ھط

 ، المتجھات والمصفوفات ذوات القيم المركبة، المحددات، اMسقاط المتعامد ومبدأ التربيع ا�دنى، نظرية المعادBت الخطية اmنية،حذفطريقة غاوس لل
  .تطبيقات حاسوبية ،التفكيك بالقيمة المفردة  ،القيم المميزة والمتجھات المميزة 

  

  )102ف  ,203ر : طلب سابقمت) ( ساعات معتمدة3(   تحليل الدوائر الكھربائية212 ھط
 دوائر المقاومة والملف ودوائر المقاومة ،الملفات والمكثفات، وسائل نافعة في تحليل الدوائر ، القوانين التجريبية والدوائر البسيطة،الوحدات والتعريفات

 اMستجابة ، مفھوم المتجھات، اBقتران الجيبي، دوائر المقاومة والملف والمكثف،تطبيق اقتران الدرجة أحادي اBرتفاع ،والمكثف عديمة المصدر 
  .الدائمة الجيبية

  

  )114ع ح : متطلب سابق) ( ساعة معتمدة1( للمھندسين الطبيين الحيويينالوسائل   230 ھط
ميكانيكا مجية البر، Matlab ،Mathcadھندسة الطبية الحيوية، لل الخطة الدراسية خ<ل ا�ساسية المستخدمة في مراحل مختلفة ياتمجرحزم الب

  . الكھربائيةة نمذجة الدوائرالحاسوبية والبرمجيات، برمجي
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    )201ر : قمتطلب ساب) ( ساعات معتمدة3(   اLحصاء للمھندسين الطبيين الحيويين301 ھط

 المحددةمقدمة، المتغيرات : وائية، اBحتمالية الكلية، نظرية بايز، المتغيرات العشاMحصائيأسس اBحتماBت، اBحتمالية الشرطية، اBستق<ل 
 الوصفي، وصف وإجمال اMحصاء التوزيع العام المحدد والمستمر، دوال المتغيرات العشوائية، ,والعزم، دالة الكثافة، دالة التوزيع المتراكم، والمستمرة
 تي، تحليل –فتراضات، مستويات الثقة، فحص  اMستنتاجي، فحص اBاMحصاء، اMحصائية، المخطط النسيجي والتوزيعات اMحصائيةالمعلومات 

  .اBخت<ف، والتقريب الخطي

  

  )203، ر 230ھط : قمتطلب ساب) ( ساعات معتمدة3(  للمھندسينة العدديطرق  ال302 ھط

 ،ستيفاء بطريقة اللسين اM، طرق القيمة المميزة، طريقة التكرار،طريقة الحذف الجاوسي ، أنظمة المعادBت الخطية ، خطأ التقريب,ابسيلون اmلة
 مواءمة البيانات باستخدام ، ا�مثلة في بعد واحد، أصفار كثيرات الحدود، المعادBت غير الخطية، المعادBت التفاضلية العادية والجزئية،التكامل العددي
  . مولد ا�عداد العشوائية، التفكيك بالقيمة المفردة،المربعات الدنيا

  

  )212ھط : قمتطلب ساب)( ساعة معتمدة1( الكھربائية  مختبر الدوائر  311 ھط

 خواص الجھد والتيار ، نظرية انتقال القدرة العظمى، نظرية ثفنن، مبدأ التجزئة والتجميع، المقاومات ث<ثية ا�طراف،المقاومات ودوائر المقاومات
 دوائر ،، ودوائر المقاومة والمكثف، ودوائر المقاومة والملف والمكثف اMستجابة الترددية لدوائر المقاومة والملف،لدوائر المقاومة والملف والمكثف
  .مشروع المختبر ،الرنين على التوالي وعلى التوازي 

  

  )212ھط : قمتطلب ساب) ( ساعات معتمدة3( 1  اLلكترونيات الطبية 313 ھط

أنواعه ودوائر التغذية، ترانسستور التأثير المجالي، دوائر :  اBتصاليمقدمة في أشباه الموص<ت، أنواع الدايودات ودوائرھا وتطبيقاتھا، الترانسستور
المكبرات متعدده المراحل، اBستجابه , المكبرات في الترانسستور اBتصالي والمجالي، تحليل اBشارة لمكبرات الترانسستور اBتصالي والمجالي

  .لدوائر الدايودات ولمكبرات الترانسستورالتردديه للمكبر، مقدمة للمكبرات الفرقية، التطبيقات الطبية 
  

  )313 ھط :متطلب سابق) ( ساعات معتمدة3( 2  اLلكترونيات الطبية 314 ھط

الناقل , MOSFETدوائر المنطق ,TTL, حاBت الترانسستور كمفتاح, أنواع دوائر مولدات اBشارة وتطبيقاتھا, المكبرات العملياتية وتطبيقاتھا الطبية
التطبيقات الطبية لدوائر مولدات اBشارة المنطقية , محوBت المتناظر إلى الرقمي والرقمي إلى المتناظر, ئر مولدات اBشارة المنطقيةدوا, المنطقي

  .ومحوBت اBشارة
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  ))و متزامنأ (314ھط ، 313، ھط 311 ھط :متطلب سابق) ( ساعة معتمدة1(  الطبية  مختبر اLلكترونيات316 ھط

ود والتكبير، دوائر القدره في الترانسستور اBتصالي والمجالي، مكبرات اBشارة الصغيرة الخاصة بالترانسستور اBتصالي والمجالي، دوائر الداي
  .ظراBستجابة الترددية للمكبر الفرقي، المكبر العملياتي، دوائر منطق ترانسستور، متعدد التذبذب، محوBت المتناظر إلى الرقمي والرقمي إلى المتنا

  

  )204 ھط :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3( الطبية الحيوية ات وا�نظمةا=شار 321 ھط

 زد، دالة النظام، –مفاھيم أنظمة كمية الزمره الثابته وأنظمة الزمرة المحددة والمستمرة، تطبيقات تحوي<ت فورير وBب<س ل�نظمة الخطية، تحويل 
  .كم الترددي، متوالية فورير المحدده وتحويل فورير السريع، تطبيقات حاسوباBستجابة الترددية ومحاكاتھا في التح

  

  )101ف , 203ر  :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3(  الحيويةالميكانيكا  341 ھط

الميكانكيا الحيوية ل�نسجة  مقدمة في أساسيات قوة المواد، ،تطبيقات الستاتيكا والديناميكا على تحلي<ت القوى البسيطة للجھاز الطبي العضلي ل�سنان
الناعمة والقاسية، التركيب الدقيق والمواصفات الميكانيكية ل�نسجة البيولوجية مع التركيز على القواعد البيولوجية لبناء العظام والمفاصل والغضاريف 

  .وا�وعية الدموية وا�نسجة الرابطة والعض<ت والقلب
  

  )101ف , 203ر  :متطلب سابق( )ساعات معتمدة 3( ميكانيكا الموائع الحيوية  342 طھ

 سيتم تطبيق مبادئ مثل حفظ الطاقة والكتلة على أنظمة الجسم المختلفة باMضافة إلى ،مبادئ ميكانيكا الموائع في ا�نظمة الرئيسية �عضاء الجسم
  .الفسيولوجية النيوتونية وغير النيوتونية سلوك السوائل ،المعادBت ا�ساسية بما في ذلك معادBت الزخم ومعادBت نافيير ستوكس

  

  )203 ، ر 102 ك :متطلب سابق) ( ساعات معتمدة3( ديناميكا حرارية 344ھط 

 يغطي المساق خصائص المادة، الرسوم البيانية للوسط الذي توجد فيه المادة، ومبادئ انتقال الحرارة ,مبادئ العلوم الحرارية في ا�نظمة البيولوجية
 وسيتم تغطية ,لى المبادئ البيولوجية مثل تمسخ البروتينات ، والتبخير والتبريد، واBستجابات الفسيولوجية مثل ارتفاع وانخفاض الحرارةوتطبيقھا ع

  .مقدمة موجزة في الديناميكا الحرارية الجزيئية
  

  )أ236 ، ط 314 ھط :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3(  ا�جھزة الطبية الحيوية 411 ھط

 الحيوية قياسات ال،الطبية الطبية ا�جھزة وأنظمة ل�دوات التجارية التنمية ا�جھزة، جميع على تنطبق التي العامة والمفاھيم للتشغيل ا�ساسية دئالمبا
 الضغط، مياتدينا التنفسي والجھاز ، هوحجمالدم  وتدفق القلب، أصوات الضغط، ديناميات, الدموية ا�وعية ،والعض<ت والعين القلب،إشارة ثلم
 ،ةاBصطناعي ا�ذن قوقعة القلب، ضربات تنظيم أجھزة القلب، نبضات ضبط أجھزة مثل الع<ج في المستخدمة ا�جھزة ،غازاتال وتركيز تدفق،الو

  .ديرالتخ وآBت ،الحبوب حقن ومضخات ، باMشعاعالرضع تدفئة الحصى، تفتيت اBصطناعي، القلب ، عبر الجلدالكھربائية العصب تحفيز
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  )411 ھط :متطلب سابق( ) ساعة معتمدة1(  مختبر ا�جھزة الطبية الحيوية 412 ھط

جھاز ( الترابط مع الحاسوب الرقمي، أجھزة القياسات الطبية الحيوية ,قياسات الخطأ والضوضاء، تكييف اMشارة، تضخيمھا، ترشيحھا، ومعالجتھا
  .، قياسات المؤشرات الطبية للجھاز التنفسي والحرارة)لدماغتخطيط القلب، جھاز تخطيط العض<ت، جھاز تخطيط ا

  

   )314 ھط :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3( حيويةال ةالمجسات ومحو=ت الطاقة الطبي 413ط ھ

 نواحي المتطلبات التعريف، التصنيف، المعايره، المتطلبات، الخطأ واMحتمال، العوامل الساكنة والحركية،: حيويةال ةمقدمة إلى المجسات الطبي
والتصميم في دوائر تكييف اBشاره، مجسات الحراره وأنواعھا، دوائر معالجة اBشارة، مجسات الضغط أنواعھا و أساسيات العمل، تقنيات المعايره، 

ير المجالي الكيمياوي، مجسات التأث التطبيقات الطبية وخطوات التكيف، المجسات الكھروميكانيكية، مجسات اختيار ا�يون، المجسات الحيوية،
  .حيوية الذكية، انتاج وتصنيع المجسات الطبي حيويةال ةالمجسات الضوئية، مجسات الموجات فوق الصوتية، المجسات الطبي

  

  )321 ھط :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3( الرقمية اLشارات معالجة   421 ھط

 الزمن واستقرارھا، نظرية تحويل فورير، تحويل زد، نظرية النموذج ومعدل نكويست، بتةثا واBستقامة، دراسة عوامل المحددةأساسيات المتتاليات 
ا�نظمة الكامله للتحوي<ت في كل من التحكم الزمني والتحكم الترددي، اBستجابة الترددية في أنظمة الثبوت الخطي للزمن، مرشحات اBختيار الترددي 

ال المرشحات الرقمية، التحويل الثنائي الخطي، استخدام الحاسوب لتصميم مختلف المرشحات المماثلة و انحراف الطور والتأخر، تصميم مختلف أشك
  .والرقمية

  

  )321، ھط 230 ھط :متطلب سابق) ( ساعات معتمدة3( وأنظمة التحكمالنمذجة الفسيولوجية   431ھط  

 :لنمذجVة ا�ساسVية المفVاھيم الفرعيVة، الVنظم وتحليVل تVصميم الفVسيولوجية، نظمالV ورمVوز الخVصائص العمليVات، / الفVسيولوجية الVنظم ومراقبة لعناصرا
 ، الفVسيولوجية الVنظم وتحليVل  اسVتجابة ، نقVل / غVاز تبVادل / ةعVضلي / الدموية وا�وعية القلب /التنفسية  ،والعددية التحليلية والحلول ، ومتكاملة خاصة

 النمذجة بطريقVة الجمVع أو التوزيVع :أساسيات النمذجة ،التحكم أنظمة من استجابة ، فعل ردود مغلقة، و مفتوحة نظم الفسيولوجية، التحكم نظم واستقرار
 النمذجة على شVكل معVادBت تفاضVلية ل�وعيVة ،نظام الحجرات لنمذجة إمتصاص ا�دويةتطبيقات النمذجة تتضمن للمتغير، النمذجة بطريقة الحجرات، 
  . Matlab/Simulinkوباستخدام برمجية  الدموية والقلبية والجھاز الكلوي،

  

  ))أو متزامن( 431ھط ، 321، ھط 230 ھط :متطلب سابق( ) ساعة معتمدة1( وأنظمة التحكمالنمذجة الفسيولوجية  مختبر 433ھط  
، النمذجة بطريقة الجمعة، ، نمذجة أنظمة امتصاص ا�دوي)أو برمجية مكافئة (Matlab/Simulinkالنمذجة �نظمة الجسم المختلفة باستخدام برمجية 

  . نمذجة أنظمة التحكم، النمذجة اMحصائية
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  )262ك , 341ھط  :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3( مقدمة في المواد الطبية الحيوية  440ھط  

ن باBضافة إلى المواد التعويضية المواد التي تستخدم في التطبيقات البيولوجية والمواد المتسخدمة في البدائل الصناعية المزروعة في جسم اBنسا
 تجاوب ،وأداء المواد الطبية الحيوية) خارج وداخل الجسم( المجاBت المختلفة التي تتعلق بكيفية اختيار ومعالجة وفحص ،المستخدمة في طب ا�سنان

الخزافيات والمواد المزروعة في الجسم وتلك المستخدمة الجسم البشري مع المواد الطبية الحيوية والتطبيقات الجراحية للمواد مثل الفلزات والبليمرات و
  .في ا�جھزة وا�عضاء الصناعية

  

  ) أ236ط , 344، ھط )نجاح(342 ھط :متطلب سابق) ( ساعات معتمدة3(   ظاھرة ا=نتقال الطبي الحيوي441ھط 

فVاع<ت الطبيVة الحيويVة، انتVشار البVروتين وانتقالVه عبVر الجVدار المVبطن مفاھيم وتطبيقات ميكانيكا الموائع وانتقال الكتلVة، تVأثير عمليVات اBنتقVال فVي الت
ل�نابيVب الVشعرية، اBنتقVال الطبVVي الحيVوي عبVر مرشVحات الطليVVة، جريVان الVدم فVVي ا�عVضاء والمVستويات العVضوية، حلVVول مVسائل اBنتقVال بالطريقVVة 

  .ء اBصطناعية الحيوية، الكلية الصناعية، البنكرياس الصناعيالتحليلية والرقمية، تنقية البول وا�جھزة ا�وكسجينية، ا�عضا
  

  )321، ھط 311 ھط :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3( أنظمة التصوير الطبية 460ھط 

لنووي،  التصوير با�شعة السينية، التصوير بواسطة اMرسال ا:الحصر سبيل على ليس ولكن ذلك، في بما ةالطبي التصوير أنظمة في رئيسية طرائق
 الناتجة مبدأ العمل، إنتاج والتقاط ا�شعة، الطرق الع<جية، خصائص الصور ،التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير با�مواج فوق الصوتية

  . وطرق التشخيص وتطبيقاتھاوالتأثيرات الحيوية لھا
  

    )314، ھط 230 ھط :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3(  المتحكمات الدقيقة وا�نظمة المضمنة 462ھط 

 المؤقتات، ورقائق التحويل من قياسي إلى رقمي ومن رقمي ، مبادئ البينية المتوالية والمتوازية للمعالجات الدقيقة،الھيكلية ولغة التجميع للمتحكم الدقيق
لمتحكم الدقيق في لغة التجميع واللغات العالية  تطبيق التصميم من ا�على إلى ا�سفل لبرمجيات ا،برمجيات ودوائر اBستجابة للمقاطعة ،إلى قياسي 
  .تقييم مقارن البرمجيات والبناء،المستوى 

  

  ))أو متزامن(462ھط ، 314، ھط 230 ھط :متطلب سابق( ) ساعة معتمدة1(  مختبر المتحكمات الدقيقة وا�نظمة المضمنة 464ھط 

 تصميم و تنفيذ العديد من دوائر المھام البينية بين ,SSI ,MSI LSI ,ALU: لمتكاملةالمنطق الرقمي وتصميم الحاسوب و تنفيذھا باستخدام الدوائر ا
  .مختلف عائ<ت المنطق الرقمي؛ برمجة قياس الزمن؛ ا�تصال بين الحواسيب من خ<ل الرابط والموديم على التوازي والتوالي

  

  ) أ236ط ,  314 ، ھط)نجاح(201 ھط :قمتطلب ساب( ) ساعات معتمدة3(  التصميم الھندسي الطبي الحيوي 466ھط 

 التصميم، ومواصفات التصميم ومتطلبات مفھوم،ال وتوليد المشكلة، تعريف ،المقارنة وأدوات ر،اقرال ا�ساسية، الفكرة وتوليد الھندسي، التصميم
 خلفية باستخدام الحيوية الطبية المشاكل حل في دسيالھن التصميم مبادئ تنفيذ ،والس<مة والمسؤولية، واللوائح، التصميم صحة من والتحقق والتقييم،
  .المطروحة المشاكل حل أجل من الحيوية الطبية �جھزةل الدوائر تصميم على التركيز مع والطب الھندسة في الطالب
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  ) ساعة معتمدة117 إنھاء :متطلب سابق) ( ساعات معتمدة3(  التدريب الھندسي490ھط 

معتمدة لغايات التدريب الھندسي في مجال الھندسة الطبية الحيوية من ) الخ...مؤسسة ، جامعة، شركة، مستشفى (عملي في ثمانية أسابيع من التدريب ال
  .قبل كلية الھندسة بناء على تنسيب من قسم الھندسة الطبية الحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنية

  

  )أو متزامن 413ھط  ،412 ھط :متطلب سابق) (ة معتمدة ساع1( المجسات والقياسات الحيوية مختبر 511ھط 

قياس وتحليل اBشارات الطبية الحيوية مثل اشارة القلب والنبض وأحجام ومؤشرات التنفس باBضافة إلى تحليل طريقة المشي وقياس السمع وقياس 
  .Lab viewارب على تطبيقات برمجية  وتجُاBشارات الطبية الحيوية عن بعد وتحليل أمان وس<مة ا�جھزة الطبية الحيوية

  

  ) 421 ھط ،230 ھط: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3(للصور الرقمية المعالجة 521  ھط

 Mزالة الصور إنتاج إعادة الترددي، والمجال الفراغي المجال في الصور تنقية النقطية، العمليات ،طبية تقنيات عدة من المسجلة الطبية الصور معالجة
  .المنطقية بالعمليات الصور معالجة الصور، حفظ الصور، تقسيم ات،التشوھ

  

  )440 ھط :متطلب سابق) ( ساعة معتمدة1(   مختبر الميكانيكا الحيوية والمواد الحيوية541ھط 
 ,ھندسة إعادة التأھيل و،لحيويةالموائع االميكانيكا الحيوية ، ميكانيكا شغل لمواضيع المتخصصة مثل صلتھا باالميكانيكا الحيوية والمواد الحيوية و

متحرك، الكرسي للميكانيكا الحيوية الميكانيكا الحيوية، طريقة المشي، شغل ال، تحليل وضعية الجسم، تحليل Anthropometer تشمل التجارب 
  .المواد داخل جسم اBنسانوافق اختبار ت ، مقاييس الزحف،جھاداMر اختبار الشد، اختبا ، تحليل العناصر المحدود،الموائع الحيويةميكانيكا 

 

  )أ236 ط, 440 ھط: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (التصحيحية وا�جھزة الصناعية البدائل 542 ھط

 البدائل أجھزة إلى باBضافة العامة التصحيح مبادئ ،الصناعية البدائل وم<ئمة وتصنيع تصميم بترھا، وعمليات والسفلية العلوية ا�طراف تشريح 
 .الميكانيكي التصميم نظر وجھة من وا�طراف بالمفاصل الخاصة لصناعيةا

  

 ) أ236 ط, 341 ھط: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (للجسم الحيوية الميكانيكا 544 ھط

 وسيتم ,multijoint حركة ياتوديناميك المشتركة، الحركة وعلم والميكانيكا، وا�وتار العض<ت اMنسان، حركة لتحليل التطبيقية الھندسية الميكانيكا
 .المھنية الحيوية والميكانيكا التأھيل، وإعادة الرياضة، مجال في التطبيقات عرض

 

 )أ236 ط, 341 ھط: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (لpنسجة الحيوية الميكانيكا 546 ھط

 الوظيفية، / الھيكلية الع<قات إلى باMضافة ل�نسجة الميكانيكي كالسلو في  microctructure  ودور والصلبة، الرخوة ل�نسجة الميكانيكي السلوك
  .ا�عضاء وظائف وعلم ا�نسجة ميكانيكا بين والتفاعل ا�نسجة تكيف على عامة نظرة ، للمفاصل الميكانيكي التصرف
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 ) 440 ھط, )نجاح(342 ھط: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (والنانوتكنولوجيا البيوممس 550 ھط

 تواجه التي والبيولوجية الحيوية الطبية المشاكل ،الدقيق التصنيع تكنولوجيا في الحيوي والتكامل الحيوي البيني السطح وتكنولوجيا الدقيقة الموائع مبادئ
  .بھا المرتبطة الھندسية والتحديات والناتوتكنولوجيا الدقيق التصنيع

  

  )262، ك 440 ھط :متطلب سابق( )عات معتمدة سا3(  البيوتكنولوجية الجزيئية والخليوية551ھط 

 , ، الم<ئمة، النقل، تركيب وإعادة النمذجةDNA الـ خ مماثلة مني، استخراج نساو تركيب ووظيفة الحامض النو،البيتكنولوجيا من منظور ھندسي
  .RNA والميكرو   المجموعات الدقيقةDNA الـ جميع طرق تكنولوجيا إعادة ت,الكروموسوم وتنظيم التعبير الجيني

  

 )أ236 ط, 341 ھط ،: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (الفسيولوجية الموائع ميكانيكا 552ھط

 الدورة في الدم تيار لتحليل المفاھيم تلك تطبيقات إلى ويتعرض الدم سريان تشوه وعلم والصلب الموائع ميكانيكا في المتعلقة والمشاكل ا�ساسية المفاھيم
  .الفسيولوجية ا�لياف حول ومناقشات الرياضية النماذج تحليل الى با�ضافة أخرى فسيولوجية تيارات ولتحليل والدقيقة ةالكبير الدموية

 

 )441 ھط ،440 ھط: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (الصناعية ا�عضاء 554 ھط

 وتطبيقاتھا، ا�نسجة ھندسة أساسيات الحيوية، الم<ئمة فحوصات ،الحيوية للمواد والفحوصات الميكانيكية الخواص الحيوية، المواد واستخدام تصنيف
 تصميم السطحي، التحليل تقنيات الخليوية، الع<جات, الخليوي للنسيج،اBتصال الدقيقة البيئة, وديناميكيتھا النسيج وظيفة الصناعي، الحيوي النسيج
 السمع، ضعف أجھزة الصناعية، الكلية الصناعي، البنكرياس الصناعية، الرئة الصناعي، القلب الصناعية، القلب صمامات الصناعي، العضو واداء
 .ا�عضاء استبدال أخ<قيات الصناعي، وا�نف الصناعي، الكبد الصناعية، الوسطى ا�ذن

  

  )551 ھط: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (الخلية وھندسة البروتين 556 ھط

 باستخدام البروتين بنية لتعديل استراتيجيات ،ووظيفته البروتين بنية بين والع<قة البروتين، تركيب في نانوال قوى مقياس دراسة مع البروتين تصنيع
 الخلية بنية لتغيير بھم والت<عب الخلوية العمليات ،البروتين تحليل تقنيات عن عامة لمحة إلى باMضافة ،والمادية الحيوية، والكيمياء وراثية، تقنيات

 .الوراثية والھندسة البروتين وھندسة الشبكة، ومسار اBنزيم، حركية ذلك في ابم ووظيفتھا،
 

  )441 ھط ،440 ھط: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (ا�نسجة ھندسة 558 ھط

ً ھندسيا المحضرة ا�نسجة ً،المحضرھندسيا النسيج عبر اBنتقال ا�نسجة، نمو على البناء معمارية تأثير ,لھا البيني والسطح والخلية المواد تفاع<ت
  .والكبد والجلد اللحمي والرباط وا�وتار والعظام الغضاريف Bستبدال
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  )440 ھط:سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (والنانوتكنولوجيا البيونمس 560 ھط

 إدارة أجھزة بيوميميتيقا، الحيوية، النانو تقنية ،bionanoensors النانوية، المواد ،ا�حياء وعلم الطب في nanoengineeringو النانو علم تطبيق
  .الوراثية والھندسة ا�دوية لتقديم التصوير، مجال في وتطبيقاتھا النانوية الجسيمات والمداواة، التشخيص في وتطبيقاتھا البيئية

  

 )أ236 ط, 431 طھ: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (العصبي الجھاز في وا=تصال التحكم 562 ھط

 الحسية وا�نظمة العصبية الخ<يا بين واBتصال الخليوية الديناميكا على التركيز مع العصبي الجھاز في اMعتيادية العناصر ووظيفة بالتركي
  .والمستجيبة

  

   )460 ھط :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3(  التشخيص والعrج باستخدام ا�مواج فوق الصوتية563ھط 
ية وفوق الصوتية، موجه المستوى والمقاومة الصوتية المميزة، كيف تنتقل ا�مواج فوق الصوتية من وسط إلى آخر في مبادئ انتشار ا�مواج الصوت

 واBنتقال، تأثير دوبلر، الصفيحة الدائرية والمجالين القريب والبعيد الخاصين بھا، التأثير اBرتدادحالتي اBنبعاث المستوي والمائل، معاملي 
ُلحزمين المحوري والجانبي، ا�نواع المختلفة للنسق الخاصة با�مواج فوق الصوتية، طرق اMرسال واBستقبال، التأثيرات الحيوية البيزوكھربائي، ا ُ

  .ل�مواج فوق الصوتية، تشوه الموجه، تصميم جھاز أمواج فوق صوتية كامل Mستخدامه إما للتشخيص أو للع<ج
  

 )431 ھط ،301 ھط: سابق متطلب) (معتمدة اتساع 3 (الحيوية المعلومات علم 564 ھط

 ،منھا المكونة البروتينات وسلسلة  RNA والـ DNA الـ وفھم الجينات من الع<قة ذات البيولوجية المعلومات ، الكمبيوتر وعلوم الجزئية البيولوجيا
 .المجال ھذا في علمية وأبحاث رئيسية تطبيقات ، تيناتوالبرو RNA والـ DNA للـ الحسابية والطرق وتحليلھا المعلومات Bستخراج شاملة مراجعة

  

 ) 460 ھط :متطلب سابق) ( ساعات معتمدة3(  التصوير بالرنين المغناطيسي565ھط 
ملفات الوسائل التشخيصية بواسطة المجال المغناطيسي،  أزمان التراخي  للمواد المختلفة في الجسم، ال،ا�ساس الفيزيائي لظاھرة الرنين المغناطيسي 

 وسلسلة الموجة النابضة، تركيبة جھاز الرنين المغناطيسي، تقنيات التصوير، التشوھات في الصور، وجھاز التحليل ,الترددية وملفات التردد الراديوي
  .يفالطي

  

 )أ236 ط, 341 ھط: سابق متطلب) (معتمدة ساعات 3 (المساعدة والتكنولوجيا التأھيل إعادة ھندسة 566 ھط

 أنشطة على وتأثيرھا والحركية، الحسية اMعاقات ،اMعاقة من يعانون الذين ا�فراد حياة نوعية وتحسين اMنسان جسم وتكامل لتحسين دسةالھن مبادئ
 اBتصال طرقو الكمبيوتر وأجھزة المواقع، وتحديد للجلوس أماكن التنقل، ذلك في بما العاھات ھذه تسببھا التي للمشاكل الھندسية والحلول اليومية الحياة
  .البيئي والتحكم المعززة
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 )411 ھط :متطلب سابق) ( ساعات معتمدة3(  ا�جھزة العrجية567ھط 

 جھاز ضابط النبض، جھاز الصدمة الكھربائية، جھاز مضخة ا�كسجين، القلب اBصطناعي الكامل، ،مبادئ الع<ج ووظيفة الجھاز الطبي الع<جي
اعية، جھاز التخدير، جھاز التنفس اBصطناعي وحدات الجراحة الكھربائية، أجھزة الع<ج الطبيعي، أجھزة الع<ج جھاز تفتيت الحصى، الكلية الصن

 الع<ج بالليزر أجھزة الع<ج بالحث الكھربائي،  المعينات للمكفوفين قوقعة ا�ذن المزروعة، حاضنة ,بأمواج الراديو، جھاز الع<ج الفوق صوتي
  .ا�دويةب  الجسمتزويدلز الذكي جھاالحديثي الوBدة و

  

  )411 ھط :متطلب سابق() معتمدة ساعات 3( مقدمة في البصريات الطبية الحيوية 569ھط 

 الطيفي، والتحليل الضوئي، والتصوير البصرية، وا�جھزة الكھرومغناطيسية، والموجات ا�نسجة، بصريات لعلم النظرية مبادئالو ساسياتا�
  .biophotonic وتكنولوجيا الطبية، طبيقاتوالت الليزر أساسيات

   
  )301، ھط 230 ھط :متطلب سابق) ( ساعات معتمدة3(ا=كلينيكية  المعلومات الطبية والھندسة الطبية 580ھط 

 وعرضھا، الشبكات طرق بناء نظم  المعلوماتية الطبية، النماذج العملياتية والمعلومات، استخراج المعلومات الطبية وتقديمھا، استرجاع المعلومات
الطبية، تبادBت اBتصاBت الطبية، ا�مان في شبكات العناية الصحية، نظم اBستشعار الطبي عن بعد، ا�نظمة الطبية المھنية، التطبيقات السريرية لنظم 

  .المعلومات
  

 )301، ھط 230 ھط :متطلب سابق) ( ساعات معتمدة3(  نظم ادارة العناية الصحية581ھط 

عناية الصحية، ادارة التقنيات الطبية استرايجيات العناية الصحية، التخطيط، اBستغ<ل، التقدير التقني والتقييم، مخططات استبدال مواد العناية بيئة ال
 الصحية، نظم اBدارة الصحية، انماط اBدارة وتطوير الموارد البشرية، برامج ادارة الس<مة، ادارة الخطوره، ادارة نظم المعلومات، نظم ادارة العناية

 .ال<سلكية، برامج ادارة ا�جھزة الطبية، نظم ادارة الصيانة باستخدام الحاسوب
  

 )  حسب الموضوع:متطلب سابق) ( ساعات معتمدة3(  موضوعات خاصة590ھط 

  .ُمحاضرات ومناقشات تعنى بالتطورات القائمة في مجاBت الھندسة الطبية الحيوية حديثة النشر
  

  ) ساعة معتمدة 120 إنھاء :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة1( 1 مشروع تخرج  591 ھط

يتيح للط<ب الفرصة التوسع في إحدى المشاكل أو القضايا المتعلقة بالھندسة الطبية الحيوية في مجال دراستھم بحيث يطبقوا ما تعلموه لحل ھذه المشكلة 
لط<ب بكتابة تقرير قصير يتضمن ا�عمال السابقة حول نفس الموضوع، الخبرة والمعرفة  يقوم ا,لما فيه خدمة المجتمع المحلي والمجتمع ككل
  .بالموضوع المراد دراسته، وكذلك تقييم للنتائج
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   ) 591 ھط :متطلب سابق( ) ساعات معتمدة3( 2 مشروع تخرج 592ھط 

ى المVشاكل فVي مجVال الھندسVة الطبيVة الحيويVة والتVي تVم بحثھVا فVي مVشروع يقوم الط<ب باجراء ا�عمال المخبرية والتطبيقية المتعلقة بمحاولة حل إحد
 بعVد ذلVك تVتم مناقVشة المVشروع , يقوم الط<ب بكتابة تقرير تقني كامل يتضمن البحث، التصميم، النتائج، التحليل، ومقترحات Mستكمال البحث,1 تخرج

  .امام لجنة متخصصة بعد أن يقدم الطالب عرضا عن بحثه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


