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ملخص

مع تقدم مهنة الطب ومرافق الرعاية الصحية الطبية هناك تزايد مستمر للحاجة إلى المهندسين
الطبيين المؤهلين للعمل كمهندسين سريرين في المستشفيات ومهندسين مبيعات ومديرين في
شركات األجهزة الطبية ،وتشغيل وتأهيل المهندسين في كل من الشركات والمؤسسات الطبية.
وقد أدت هذه الحاجة إلى زيادة الطلب على درجتي البكالوريوس والدراسات العليا في مجال
الهندسة الطبية الحيوية كما هو واضح من قبل أعداد الطالب الملتحقين في البرامج الجامعية التي
أنشئت في المملكة لذلك المجال.
وعلى الرغم من اإلقبال على مجال الهندسة الطبية والطلب العام نحو مواصلة التعليم العالي ،ال
يوجد برامج دراسات عليا في الهندسة الطبية الحيوية في األردن أو في المنطقة بشكل عام.
من هنا تلبية للطلب المذكور ،ولإلسهام في تقدم مجال الهندسة الطبية الحيوية في النواحي التقنية
والعلمية  ،فإن قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية يمنح درجة
الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية.

األهداف :
يهدف برنامج الماجستير في الهندسة الطبية إلى مايلي :
-1
-2

-3
-4

تزويد الجامعات المحلية واالقليمية بعدد من الباحثين المتميزين والمؤهلين لإلسهام في
انجاح مجال الهندسة الطبية الحيوية.
اثراء البنية التحتية العلمية والبحثية في قسم الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة حيث يهدف
البرنامج إلى المساهمة في إجراء وانتاج البحوث العلمية للمساهمة في المجتمع المحلي
والعالمي.
امداد مجال الهندسة الطبية الحيوية بمهندسين طبيين حيويين مؤهلين تأهيال عاليا.
إنشاء المشاريع والبرامج المشتركة مع الجامعات المحلية واإلقليمية والدولية وتعزيز
العالقات مع الصناعات المحلية واإلقليمية.
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مبررات استحداث البرنامج:
-1
-2
-3
-4
-5

عدم وجود برنامج ماجستير في الهندسة الطبية الحيوية في المملكة أو في المنطقة المحيطة
على الرغم من وجود  5برامج بكالوريوس
إتاحة الفرصة أمام طلبة البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية لتطوير أنفسهم و
المشاركة في البحث العلمي في مجال تخصصهم
إتاحة الفرصة أمام طلبة الهندسة من التخصصات األخرى كالهندسة الكهربائية و الهندسة
الميكانيكية فرصة إكمال دراستهم في الهندسة الطبية الحيوية
إشباع حاجة السوق (مستشفيات ،عيادات ،شركات أجهزة طبية) بمهندسين طبيين ذوو
كفاءة و معرفة عالية
تزويد الجامعات المحلية و غيرها بباحثبن و مدرسين أكفاء و تطوير البحث العلمي في
الهندسة الطبية الحيوية

نقاط القوة في القسم :
يعتبر قسم الهندسة الطبية ا لحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أول قسم أنشـأ في األردن
حيث تأسس عام  1998وما زال القسم يقوم بتخريج المهندسين الطبيين الحيويين والمؤهلين تأهيال
عاليا ومميزا للعمل في األسواق المحلية واإلقليمية،كما أن أعضاء الهيئة التدريسية في الهندسة
الطبية الحيوية تخرجوا من قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أو
من الدول المجاورة.
كما يعتبر قسم الهندسة الطبيبة الحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أول قسم هندسة طبية
حيوية غير أ مريكي حصل على اإلعتماد األمريكي  ABETمن قبل هيئة االعتماد األمريكية.
وهذه اإلنجازات المتميزة في قسم الهندسة الطبية الحيوية قد جعلت القسم من األقسام الرائدة ويعزى
ذلك إلى مايلي :
 -1الهيئة التدريسية في القسم :
يحتوي القسم على عشرة أعضاء من الهيئة التدريسية برتب مختلفة وهي ( إثنان برتبة
أستاذ ،و إثنان برتبة أستاذ مشارك ،وخمسة برتبة أستاذ مساعد) في مجاالت مختلفة للهندسة
الطبية حتى يتمكنوا من تغطية جميع المساقات المقترحة في المنهاج المدرس للهندسة الطبية
الحيوية.
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 -2الموظفين واإلداريين :
يحتوي القسم على مهندسين مختبرات (عدد  )3والذين يعملون بدوام كامل حيث يتضمن
عملهم واالِ شراف على المختبرات التدريسية واألجهزة التي تحويها .كما يتم توظيف كل
فصل دراسي ( 6مهندسين) بدوام جزئي إضافي للعمل كمساعدي بحث وتدريس لكل من
المقررات النظرية والعملية.
 -3المرافق :
يوجد لدى القسم مختبر يسمى مختبر الحاسوب التابع للقسم والذي يحوي على ( )40جهاز
حاسوب لخدمة الطلبة ،كما يوجد خمسة مختبرات تدريسية وهي  (:مختبر اإللكترونيات
الطبية  ،ومختبر األجهزة الطبية الحيوية  ،ومختبر األنظمة المضمنة  ،ومختبر المعالجات
الدقيقة  ،ومختبر المجسات والقياسات الحيوية.

وقد أنشأ أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بعض من المختبرات البحثية والتي تمكن الطلبة من
ممارسة تجاربهم العلمية ليتمكنوا من تنفيذ وتطبيق مشاريع التخرج الخاصة بهم .والمختبرات
البحثية هي  ( :مختبر اإللكترونيات والقياسات الحيوية ،مختبر معالجة اإلشارات الحيوية ،مختبر
المجسات الحيوية ،مختبر التقنيات الحيوية).

الطالب المستفيدين من البرنامج :
وسيتم تقديم البرنامج للطالب مع خلفية في التخصصات الهندسية في مختلف الجامعات والبلدان،
حيث أن برنامج الماجستير هو البرنامج االول من نوعه في علوم الهندسة الطبية الحيوية في
االردن  ،وهو ال يخدم فقط خريجي الهندسة الطبية الحيوية في جامعتنا بل يخدم أيضا طلبة
الجامعات األخرى الموجودة في المملكة.
وعالوة على ذلك سوف يكون هذا البرنامج الوحيد في المنطقة مما يزيد في الطلب على البرنامج
من طالب الدول المجاورة ودول الخليج على نحو مماثل لطالب البكالوريوس في القسم .
وأخيرا ،ألن البرنامج سيكون مفتوحا للتسجيل للطالب من خلفيات هندسية مختلفة ،والطالب الذين
يرغبون في تغيير مسار حياتهم المهنية والحصول على درجة الماجستير في علوم الهندسة الطبية
الحيوية فمن المتوقع أن يتمكن الطالب من االنخراط في التخصص بمجرد الوفاء بمتطلبات
استدراكية معينة.
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نظرة عامة للمناهج الدراسية :
سيكون هذا البرنامج بمثابة أطروحة لدرجة الماجستير في علوم الهندسة الطبية الحيوية ،ويتوقع من
الطالب أن يأخذوا مساقات متخصصة في المجاالت التالية  (:األجهزة الطبية الحيوية ،التصوير
الطبي الحيوي،المواد الطبية الحيوية ،تطوير المنتجات ،التسويق  ،باإلضافة إلى الدورات الدراسية)
وعالوة على ذلك سيكون الطالب قادرين على اختيارمجموعة مواد اختيارية من قسم الهندسة
الطبية الحيوية ومن أقسام اخرى في كلية الهندسة  ،وأخيرا من المتوقع إكمال رسائل الماجستير
في الجامعة وكتابتها ومناقشتها أمام اللجنة القائمة في الكلية .
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تمننننح درجنننة الماجسنننتير فننني علنننوم الهندسنننة الطبينننة الحيوينننة بعننند اتمنننام دراسنننة  34سننناعة معتمننندة موزعنننة علنننى
النحو اآلتي
 16 -1ساعة إجبارية من داخل القسم وتشمل :
رمز المساق
هط 702
هط 720
هط 741
هط 742
هط 761
هط 791

اسم المساق
التسويق وتطوير المنتجات
معالجة الصور واالشارات الرقمية المتقدمة
تفاعالت مواد األنسجة والمواد الحيوية
ميكانيكا األنسجة الصلبة والمرنة
األنظمة الطبية الحيوية الذكية
ندوة في الهندسة الطبية الحيوية

الساعات المعتمدة
3
3
3
3

3
1

 9 -2ساعات اختيارية-:
رمز المساق
هط 703
هط 711
هط 723
هط 743
هط 751
هط 752
هط 762
هط 763
هط 781
هط 790

اسم المساق
طرق العناصر المحدودة للمهندسين الطبيين الحيويين
البصريات الحيوية
تحليل وتكميم الصور الطبية
الميكانيكا الحيوية الرياضية وتحركات االنسان
الهندسة النانونية الحيوية
التقدم في التكنولوجيا النانونية وااللكتروميكانيكية الدقيقة
التصوير بالموجات الفوق صوتية المتقدم
التكنولوجيا المساعدة
المعلوماتية الطبية
موضوعات خاصة في الهندسة الطبية الحيوية

الساعات المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 9 -4ساعات معتمدة ألطروحة الماجستير
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وصف المساقات
المساقات اإلجبارية
هط  702التسويق وتطوير المنتجات
هننننذا المسنننناق مقدمننننة البتكننننار المنتجننننات والخنننندمات واجننننراءات تسننننجيل بننننراءات االختننننراع والحصننننول علننننى
شنننننهادات االعتمننننناد مثنننننل  FDA,CDوتحديننننند احتياجنننننات العمالءومفهنننننوم االنتننننناج وخصنننننائص المنتجاتورسنننننم
مخططننننات تصننننور العمننننالء ووضننننع المنتجننننات وتحليننننل السننننوق والتنبننننؤ باحتياجاتننننه وتصننننميم المنتجننننات وآليننننة
تطويرهنننا والنمننناذج األوليننننة ومعماريتهنننا وتصننننميمها و اتخننناذ القننننرارات وتطنننوير اقتصنننناد المنتجنننات واختبارهننننا
وفحصها واستراتيجيات دخول السوق.
هط  720معالجة الصور واالشارات الرقمية المتقدمة
نظررررألنواعنرررررددةودا االررررر نو رررر ود ررررر د و وداصرررررد وداالحرررر وداخحدفررررر ودا اعاررررر وورا اررررح و ال ا ررررر ود ررررر د و
ررررر ا وداررررر ودا لررررر و
داألق حررررر وواالح ا ررررر واررررر ودحيخررررر موداالحررررر وداخحدفررررر وودا لررررربا وداالحررررر ودا رررررألفألف وي
واررر و ال ا ررر ود ررر د ودااللررردديح وودا خررر نار واررر و ال ا ررر وداصرررد وداألق حررر وارررحا و
ودا دد ز حررر ودا رررا
انرررر وقوتررررأل واخصررررح لودالح نرررر وودااصرررردفألووداان حرررر ووداالرررراحألووداررررا ألد ودا حرررر د وون رررر ا واو رررر واح رررر و
وع و ودا الألد وداا وا مودا لألنوداال عح وا و ال ا ودالح ن وداا حداد ح .
دا

هط 741تفاعالت مواد األنسجة والمواد الحيوية
يهننندف هنننذا المسننناق لدراسنننة طنننرق تحديننند خصنننائص المنننواد الحيوينننة وتحلينننل ادمصننناص البروتيننننات فننني هنننذه
المنننواد كمنننا يهننندف النننى دراسنننة التفننناعالت الخلوينننة والجزيئينننة منننع المنننواد الحيوينننة منننن ناحينننة عملينننات الوحننندة
الخلويننننة  .مثننننل بننننناء المصننننفوفة النوويننننة والتحلننننل البيولننننوجي وآليننننة االنقبنننناض بمننننا فنننني ذلننننك التئننننام الجننننروح
واعنننادة بنننناء األنسنننجة و زراعتهنننا فننني مختلنننف األعضننناء وإعنننادة انتننناج األنسنننجة واألعضننناء.كما يتطنننرق النننى
تصننننميم البنننندائل واألطننننراف االصننننطناعية بننننناء علننننى تفاعلهننننا مننننع المننننواد الحيويننننة واألنسننننجة وعمننننل تحليننننل
مقنننارن لبننندائل صنننناعية سنننليمة وأخنننرى قابلنننة لالسنننتبدال الحينننوي بنننالرجوع النننى دراسنننة حالنننة .ودراسنننة معنننايير
تصحيح الوظائف البيولوجية لألنسجة واألعضاء.
هط 742ميكانيكا األنسجة الصلبة والمرنة
يهننندف هنننذا المسننناق النننى دراسنننة سنننلوك المنننواد الصنننلبة والموائنننع الحيوينننة وتطبيقهنننا علنننى الجزيئنننات والخالينننا
واألنسنننجة فننني الجهنننازين الوعنننائي والعضنننلي الهيكلننني وغيرهنننا منننن األجهنننزة الفسنننيولوجية باالضنننافة لتغطينننة المواضنننيع
األخنننرى مثنننل تحلينننل القنننوة الثابتنننة والنظرينننة المثالينننة والميكانيكنننا الحيوينننة للمنننواد المرننننة الخطينننة والموائنننع والسنننلوك
المتفنننناوت للعظننننام واألنسننننجة الليفيننننة و ميكانيكننننا األوعيننننة الدمويننننة والميكانيكننننا الخلويننننة والجزيئيننننة .ميكانيكننننا العمننننود

الفقنننري والنمذجنننة المرننننة للعظنننام الخصنننائص المرننننة المطاطينننة الخطينننة وشنننبه الخطينننة لألنسنننجة الرخنننوة مثنننل
األوتار واألربطة واستجابة األنسجة النشطة مثل العضالت.
هط  761األنظمة الطبية الحيوية الذكية
يتننننناول هننننذا المسنننناق مقدمننننة لألنظمننننة الطبيننننة الذكيننننة كننننالتحفيز وحننننل المشنننناكل والتعريننننف والبيانننننات الطبيننننة
والتقنينننننات الطبينننننة االصنننننطناعية واألنظمنننننة الخبينننننرة والنظرينننننة التعليمينننننة اإلحصنننننائية وتعلنننننم اآللنننننة واختينننننار
واسننننتخالص الميننننزات فنننني البيانننننات الطبيننننة وطننننرق تجميننننع البيانننننات والتمثيننننل الضننننبابي للمتغيننننرات الطبيننننة
وأنظمنننة دعنننم القنننرارات الطبينننة واختبنننار وفحنننص األنظمنننة الطبينننة الذكينننة والمجسنننات الطبينننة الذكينننة واألنظمنننة
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الذكينننة لمراقبنننة وتشنننخيص ضنننغط الننندم والمتغينننرات التنفسنننية والجهنننود الحيوينننة باإلضنننافة إلنننى دراسنننة تصنننميم
وتطبيقات األجهزة الطبية الذكية المحمولة .

هط  791ندوة في الهندسة الطبية الحيوية
يلقنننى هنننذا المسننناق نظنننرة عامنننة علنننى أهنننم المواضنننيع الحديثنننة والحساسنننة فننني مجنننال الهندسنننة الطبينننة الحيوينننة
والتي يقدمها مختلف أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء في هذا المجال.
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المساقات االختيارية:
هط  703طرق العناصر المحددة للمهندسين الطبيين الحيويين
يتنننناول هنننذا المسننناق طنننرق العناصنننر المحنننددة و التأكيننند علنننى تطبيقهنننا فننني الهندسنننة الطبينننة الحيوينننة ويقننندم أمثلنننة
محننننددة ومتنوعننننه تننننناقا طريقننننة العناصننننر المحننننددة والتنننني تشننننمل الوصننننف الرياضنننني للمشننننكلة ووضننننعها فنننني
نمنننوذج مناسنننب لحنننل عنصنننر محننندد وحنننل مسنننألة معيننننه واسنننتخدام برننننامج حاسنننوبي متقننندم للتحقنننق منننن صنننحة
النتائج الرقمية.
هط  711البصريات الحيوية.
يتننننناول هننننذا المسنننناق النمننننو الحننننديث باسننننتخدام تكنولوجيننننا البصننننريات باألبحنننناث الطبيننننة الحيويننننة والرعايننننة
الصنننننحية باالضنننننافة لدراسنننننة متعمقنننننة ألشنننننعة اللينننننزر وااللكترونياتواالليننننناف البصنننننرية والمجسنننننات الكيميائينننننة
والفيزيائيننننة ويقنننندم هننننذا المسنننناق أنظمننننة التصننننوير البصننننري والتنظيننننر فنننني األبحنننناث الحيويننننة ويقنننندم وصننننف
لألجهزة والمعدات التجارية بالتزامن مع األجهزة واألبحاث التي تخضع للتطوير واستخداماتها الجديدة .
هط  723تحليل وتكميم الصور الطبية
طننننننرق مبتكننننننرة للتحليننننننل الرياضنننننني وتطبيقاتهننننننا فنننننني مجننننننال التصننننننوير الطبنننننني واحتياجننننننات التصننننننميم فنننننني
بروتوكنننننوالت الفحنننننص والتشنننننخيص و العنننننالج والتخطنننننيط فننننني العملينننننات الجراحينننننة .الدقنننننة والنوعينننننة فننننني
التصننننوير الشننننعاعي للثنننندي والتصننننوير الشننننعاعي للصنننندر أنظمننننة التشننننخيص المحوسننننبة المسنننناعده والتخطننننيط
الجراحنننني للعظننننام والتحليننننل الكمنننني لمسننننتوى أداء القلننننب والتصننننوير بننننالرنين المغناطيسنننني الننننوظيفي واالنبعنننناث
السطحي البوزتروني وبيانات تخطيط القلب بالموجات الصوتية .
هط  743الميكانيكا الحيوية الرياضية وحركات االنسان
دراسننننة ميكانيكيننننة العضننننالت واألوتننننار ونمذجننننة انقبنننناض العضننننالت وحركننننة جسننننم االنسننننان وطننننرق ايجنننناد
معنننادالت الحركنننة وميكانيكنننا المسنننتقبالت الحسنننية والمجسنننات األخنننرى باالضنننافة النننى تحلينننل حركنننات االنسنننان
بمننننا فنننني ذلننننك المشنننني والننننركض والتننننوازن ومحاكنننناة ذلننننك باسننننتخدام الكمبيننننوتر ومناقشننننة تقنيننننات التجننننارب
العملية.

هط  744العالج الحراري
يتننننننننناول هننننننننذا المسنننننننناق مقدمننننننننة لحننننننننل المعننننننننادالت التفاضننننننننلية الجزئيننننننننة رقميننننننننا وتحليلهننننننننا  .والتحلننننننننل
الحراريوالخصننننائص الحراريننننة للخاليننننا واألنسننننجة و الخصننننائص البصننننرية لألنسننننجة ومقدمننننة للعننننالج بننننالليزر
تطبيقاتها ومقارنتها مع طرق وأنماط عالجية اخرى.

هط 751الهندسة النانونية الحيوية
يهننندف هنننذا المسننناق النننى اعطننناء لمحنننة عامنننة عنننن علنننوم مقيننناس الننننانو ومفهومهنننا الفيزينننائي وسنننيتم تقنننديمها منننع
ربطهننننا منننننع العلننننوم النانونينننننة الحديثنننننة واألبحنننناث الطبينننننة النانونيننننة .باالضنننننافة للمفننننناهيم الهامننننة مثنننننل النسنننننبة
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السننننطحية للحجننننم واالحتكنننناك والخصننننائص البصننننرية وااللكترونيننننة والكشننننف عننننن التجميننننع الننننذاتي البيولننننوجي
والكيميائي باالضافة لتناول جوانب معينة في االعلوم الطبية والمواد الطبية النانونية والتصميم الهندسي.
هط 752التقدم في الت كنولوجيا النانونية وااللكتروميكانيكية الدقيقة
المبننننادح الحيويننننة والفيزيائيننننة والكيميائيننننة لألجهننننزة الطبيننننة والتكنولوجيننننا النانونيننننة الحيويننننة وعلننننم البصننننريات
النانونيننننة وميكانيكننننا االنظمننننة االلكترونيننننة الطبيننننة الحيويننننة الدقيقننننة وتتننننناول المواضننننيع ايضننننا مبننننادح الصننننناعة
الجزيئيننننننة والنانونيننننننة والليثوغرافيننننننة ومصننننننفوفة الحمننننننض النننننننووي والبروتيننننننني باالضننننننافة الننننننى المجسننننننات
الكهروكيميائيننننة والكهروحركيننننة وأجهننننزة الموائنننن ع الدقيقننننة والمجسننننات الحيويننننة وأجهننننزة الرعايننننة والتشننننخيص
والمختبننننننننننننرات الطبينننننننننننننة واألنظمننننننننننننة الدقيقنننننننننننننة العطنننننننننننناء العقننننننننننننناقير واجهننننننننننننزة تحلينننننننننننننل الطينننننننننننننف
...........................الخ...

هط  762التصوير بالموجات الفوق صوتية المتقدم
دراسننننة تصننننميم وبننننناء المجسننننات الفننننوق صننننوتية األحاديننننة والمتعننننددة العناصننننر ويقنننندم هننننذا المسنننناق النمذجننننة
الرياضننننية للعدينننند مننننن انظمننننة التصننننوير بالموجننننات الفننننوق صننننوتية فنننني التصننننوير وتشننننمل هننننذه الموضننننوعات
نمننننوذج ميسننننون ونمننننوذج  KLMوالتصننننوير السننننريع بالموجننننات الفننننوق صننننوتية والمحاكنننناة فنننني البعنننند  Kو
تصنننميم الحنننزم واسنننتخدام طنننرق مبتكنننرة للتصنننوير بالموجنننات الفنننوق الصنننوتية وسنننيقوم الطنننالب بتنفينننذ محاكننناة
باستخدام هذه النماذج.

هط  763التكنولوجيا المساعده
يتنننناول هنننذا المسننناق القطننناع الواسنننع فننني مجنننال هندسنننة اعنننادة التأهينننل وتطبيقاتنننه لمسننناعدة منننن يحتاجونهنننا ممنننن
لننننديهم خلننننل فنننني الحننننواس كننننالنظر والسننننمع او مشنننناكل فنننني االتصننننال أو الجلننننوس والحركننننة و مبننننادح تصننننميم
وتقيننننيم معننننندات وتقنيننننات المسننننناعده ومناقشننننة اآللينننننات المسننننتخدمة حالينننننا مثننننل الكرسننننني المتحننننرك والتقنينننننات
البصنننرية والسنننمعية .كمنننا يتنننناول دراسنننة علنننم وظنننائف العضنننالت ودورهنننا فننني حركنننة االنسنننان واعنننادة تأهيلهنننا
ودراسنننة مبنننادح الطنننرق المتقدمنننة فننني اعنننادة التاهينننل كاسنننتخدام التحفينننز الكهربنننائي والروبوتنننات اآللينننة والواقنننع
االفتراضنننني والتأكينننند علننننى ضننننرورة خننننرط األشننننخاص مننننن ذوي االحتياجننننات الخاصننننة فنننني المجتمننننع وتحسننننين
مستوى حياتهم .

هط  781المعلوماتية الطبية
معماريننننة أنظمننننة المعلومننننات المتق دمننننة وتقنيننننات التجرينننند األساسننننية المسننننتخدمة فنننني البنيننننة األساسننننية لألنظمننننة
المعلوماتيننننة الطبيننننة والبروتوكننننوالت والشننننبكات الطبيننننة الالسننننلكية والتقنننندم التقننننني فنننني أنظمننننة األمننننان والتشننننفير
فننني البيئنننة الطبينننة الشنننبكية وهيكلنننة البياننننات لتوضنننيح المعلومنننات الطبينننة كالمفننناهيم الرسنننمية البيانينننة والنمنننوذج
الهيكلنننني .باالضننننافة الننننى انظمننننة دعننننم القننننرار ومقدمننننة لدراسننننة الحننننزم االحصننننائية الشننننائعة وبرمجيننننات اتخنننناذ
القرار وأنظمة القياس عن بعد والتطبيقات الطبية الحالية في األنظمة المعلوماتية الطبية .
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هط  790موضوعات خاصة في الهندسة الطبية الحيوية
يتنننناول هنننذا المسننناق أحننندث المواضنننيع وأحننندثها فننني مجنننال الهندسنننة الطبينننة الحيوينننة ومتابعنننة التطنننور فننني هنننذا
المجال باالضافة الى مواضيع أخرى متنوعة يتم مناقشتها في كل مرة .
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المجال
.1مساقات اساسية وتمهيدية
في الهندسة الطبية الحيوية

رقم المادة
هط 702

اسم المادة

الساعات المعتمدة
3

.2مساقات األجهزة الطبية
الحيوية وااللكترونيات
الطبية

التسويق وتطوير
المنتجات
طرق العناصر المحدودة
للمهندسين الطبيين
الحيويين
البصريات الحيوية

3

كه 712

أنظمة التحكم المتقدمة

3

.3مساقات االشارات الطبية
ومعالجة الصور

هط 722
هط 723

تحليل الترددات الزمنية
تحليل وتكميم الصور
الطبية
التصوير بالرنين
المغناطيسي الكمي
تفاعالت مواد األنسجة
والمواد الحيوية
ميكانيكا األنسجة الصلبة
والمرنة
الميكانيكا الحيوية
الرياضية وتحركات
االنسان
الهندسة النانونية الحيوية
التقدم في التكنولوجيا
النانونية
وااللكتروميكانيكية الدقيقة
الهندسة الجزيئية الحيوية
األنظمة الطبية الحيوية
الذكية
التصوير بالموجات الفوق
صوتية المتقدم
التكنولوجيا المساعدة

3
3

3

هط 781

المعلوماتية الطبية

3

هط 790

موضوعات خاصة في
الهندسة الطبية الحيوية
ندوة في الهندسة الطبية
الحيوية

3

هط 703

هط 711

هط 724
.4مساقات المواد الحيوية
والميكانيكا الحيوية

هط 741
هط 742
هط 743

 .5مساقات البيوممس
والنانو تكنولوجيا وهندسة
الخلية واألنسجة

 .6مساقات االنظمة
والتكنولوجيا الطبية الحيوية

هط 751
هط 752

هط 753
هط 761
هط 762
هط 763

 .7مساقات المعلوماتية
الطبية والهندسة االكلينيكية
 . 8مساقات الندوات
الخاصة
والموضوعات
ومشاريع التخرج والتدريب
الهندسي

هط 791

3

3
3
3
3

3
3

3
3
3
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مخرجات التعليم

-

-

المساق

رنوفبررررررردنولألف ررررررردودالألنررررررر سو عاررررررر ح ويررررررر ااالع ودا ررررررررا ألووو
رنوفخصعددوعع واا و لواع ف ودا ال صألنا
التسويق وتطوير المنتجات و
رنوفاررررررررد ودا ألف رررررررردنو رررررررر د ود اصرررررررر قواا بحررررررررن و رررررررر و
عألضوراب ه وووإن زدا ا و
رنوفبررررررردنوا ألف ررررررر ودالألنررررررر سو الألاررررررر وع ح ررررررر واررررررر وداالعررررررردمو
معالجة الصور واالشارات
دحا اررررررح ووودا ن اررررررح ووودا رررررر نوععرررررر واالحرررررر وهرررررر ودا الألارررررر و
ا وحلودا لبا ودا االع وي ا ن ا وداالح
الرقمية المتقدمة و
و
رنوفبررررررردنوا ألف ررررررر ودالألنررررررر سو الألاررررررر وع ح ررررررر واررررررر وداالعررررررردمو
دحا اررررررح ووودا ن اررررررح ووودا رررررر نوععرررررر واالحرررررر وهرررررر ودا الألارررررر و
ا وحلودا لبا ودا االع وي ا ن ا وداالح
تفاعالت مواد األنسجة والمواد
رنوفارررررررررد ودا رررررررررر نوععرررررررررر وا اررررررررررح وووا حررررررررررح وراا رررررررررر ووو
الحيوية و
دااصرررررررر ح ودا ن اررررررررح ووواا رررررررر ودا رررررررر ف وداالحرررررررر وداخحدفرررررررر ووو
دحلاقح ودا االع وي اا صصا

و

-

رنوفبررررررردنوا ألف ررررررر ودالألنررررررر سو الألاررررررر وع ح ررررررر واررررررر وداالعررررررردمو
دحا اررررررح ووودا ن اررررررح ووودا رررررر نوععرررررر واالحرررررر وهرررررر ودا الألارررررر و
ا وحلودا لبا ودا االع وي ا ن ا وداالح ا

ميكانيكا األنسجة الصلبة
والمرنة و

و

-

رنوفبررررررردنوا ألف ررررررر ودالألنررررررر سو الألاررررررر وع ح ررررررر واررررررر وداالعررررررردمو
دحا اررررررح ووودا ن اررررررح ووودا رررررر نوععرررررر واالحرررررر وهرررررر ودا الألارررررر و
األنظمة الطبية الحيوية الذكية و
ا وحلودا لبا ودا االع وي ا ن ا وداالح ا
و

-

رنوفبررررررردنولألف ررررررردودالألنررررررر سو عاررررررر ح ويررررررر ااالع ودا ررررررررا ألووو
رنوفخصعددوعع واا و لواع ف ودا ال صألنا
د ود اصر قواا بحرن و ر وعرألضورابر ه و
رنوفاد ودا ألف دنو

ندوة في الهندسة الطبية
الحيوية و

ووإن زدا ا و

-

رنوفبررررررردنوا ألف ررررررر ودالألنررررررر سو الألاررررررر وع ح ررررررر واررررررر وداالعررررررردمو
دحا اررررررح ووودا ن اررررررح ووودا رررررر نوععرررررر واالحرررررر وهرررررر ودا الألارررررر و
ا وحلودا لبا ودا االع وي ا ن ا وداالح

-

و

-

رنوفبررررررردنوا ألف ررررررر ودالألنررررررر سو الألاررررررر وع ح ررررررر واررررررر وداالعررررررردمو
دحا اررررررح ووودا ن اررررررح ووودا رررررر نوععرررررر واالحرررررر وهرررررر ودا الألارررررر و
ا وحلودا لبا ودا االع وي ا ن ا وداالح

-

و

-

رنوفبررررررردنوا ألف ررررررر ودالألنررررررر سو الألاررررررر وع ح ررررررر واررررررر وداالعررررررردمو
دحا اررررررح ووودا ن اررررررح ووودا رررررر نوععرررررر واالحرررررر وهرررررر ودا الألارررررر و
ا وحلودا لبا ودا االع وي ا ن ا وداالح ا و
رنوفبرردنولألف رردودالألن ر سو عا ر ح وي ر ااالع ودا ررا ألووورنوفخصررعددو

-

طرق العناصر المحدودة
للمهندسين الطبيين الحيويين و

البصريات الحيوية و

تحليل وتكميم الصور الطبية و

الميكانيكا الحيوية الرياضية
وتحركات االنسان
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عع واا و
-

-

لواع

ف ودا ال صألنا

رنوفارررررررررد ودا رررررررررر نوععرررررررررر وا اررررررررررح وووا حررررررررررح وراا رررررررررر ووو
دااصرررررررر ح ودا ن اررررررررح ووواا رررررررر ودا رررررررر ف وداالحرررررررر وداخحدفرررررررر ووو
دحلاقح ودا االع وي اا صصا و
1رنوفبرررررردنوا ألف رررررر ودالألنررررررر سو الألارررررر وع ح ررررررر وارررررر وداالعررررررردمو
دحا اررررررح ووودا ن اررررررح ووودا رررررر نوععرررررر واالحرررررر وهرررررر ودا الألارررررر و
ا وحلودا لبا ودا االع وي ا ن ا وداالح ا
2رنوفبررررررردنولألف ررررررردودالألنررررررر سو عاررررررر ح ويررررررر ااالع ودا رررررررا ألووو
رنوفخصعددوعع واا و لواع ف ودا ال صألنا
3رنوفاد ودا ألف دنو د ود اص قواا بحن و وعألضورابر ه و

الهندسة النانونية الحيوية و

ووإن زدا ا و

-

رنوفبررررررردنوا ألف ررررررر ودالألنررررررر سو الألاررررررر وع ح ررررررر واررررررر وداالعررررررردمو
دحا اررررررح ووودا ن اررررررح ووودا رررررر نوععرررررر واالحرررررر وهرررررر ودا الألارررررر و
التقدم في التكنولوجيا النانونية
ا وحلودا لبا ودا االع وي ا ن ا وداالح ا
ألووو
رررررررا
ر
ودا
ااالع
ويررررررر
ح
رنوفبررررررردنولألف ررررررردودالألنررررررر سو عاررررررر
وااللكتروميكانيكية الدقيقة و
رنوفخصعددوعع واا و لواع ف ودا ال صألنا
و

-

رنوفبرردنوا ألف رر ودالألنررر سو الألارر وع ح رر واررر وداالعرردمودحا ارررح ووو
دا ن اح ووودا

نوعع واالح وه ودا الألا وا وحلودا لبا ودا االع و

ي ا ن ا وداالح ا و

-

رنوفاد ودا
اا ودا

-

التكنولوجيا المساعدة و

-

نوعع وا اح وووا حح وراا

ووودااص ح ودا ن ارح ووو

ف وداالح وداخحدف ووودحلاقح ودا االع وي اا صص و

رنوفبررررررردنوا ألف ررررررر ودالألنررررررر سو الألاررررررر وع ح ررررررر واررررررر وداالعررررررردمو
دحا اررررررح ووودا ن اررررررح ووودا رررررر نوععرررررر واالحرررررر وهرررررر ودا الألارررررر و
ا وحلودا لبا ودا االع وي ا ن ا وداالح ا
رنوفبرردنولألف رردودالألن ر سو عا ر ح وي ر ااالع ودا ررا ألووورنوفخصررعددو
عع واا و

-

لواع

المعلوماتية الطبية و

ف ودا ال صألن و

رنوفبررررررردنولألف ررررررردودالألنررررررر سو عاررررررر ح ويررررررر ااالع ودا ررررررررا ألووو
رنوفخصعددوعع واا و لواع ف ودا ال صألنا
رنوفاد ودا ألف دنو د ود اصر قواا بحرن و ر وعرألضورابر ه و
ووإن زدا ا

-

صوتية المتقدم و

رنوفبررررررردنولألف ررررررردودالألنررررررر سو عاررررررر ح ويررررررر ااالع ودا ررررررررا ألووو
رنوفخصعددوعع واا و لواع ف ودا ال صألنا
رنوفاد ودا ألف دنو د ود اصر قواا بحرن و ر وعرألضورابر ه و
ووإن زدا ا

-

التصوير بالموجات الفوق

4رنوفارررررررررد ودا ررررررررر نوععررررررررر وا ارررررررررح وووا حرررررررررح وراا ررررررررر ووو
دااصرررررررر ح ودا ن اررررررررح ووواا رررررررر ودا رررررررر ف وداالحرررررررر وداخحدفرررررررر ووو
دحلاقح ودا االع وي اا صصا

موضوعات خاصة في الهندسة
الطبية الحيوية و

و
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العام الدراسي لإلبتعاث
2017/2016 Biomechanics and
Biomaterials
2018/2017 Biomechanics and
Biomaterials
2019/2018 Intelligent Medical Systems
2020/2019 Biomedical Engineering
Design

تخصص المبعوث
الميكانيكا و المواد الحيوية
الميكانيكا و المواد الحيوية
أألنظمة الطبية الذكية
التصميم الطبي الحيوي

جدول خطة اإلبتعاث لقسم الهندسة الطبية الحيوية للسنوات األربعة القادمة:

جدول اعداد المبعوثين المتوقع عودتهم
2015و
-

2016
1

2017
1

2018و
-

دا دةو
2
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ددزن ودا

العام
2013
2014
2015

ال وآللألوثامواندد :

نفقات عامة
71,466,718
87,157,891
78,517,837

البحث العلمي
1,911,929
2,405,938
2,874,274

البعثات العلمية والدورات التدريبية
4,104,914
2,592,491
1,795,917
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