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 القســـــــم رؤيــــة

  .الريادة والتميز في التعليم والبحث العلمي في مجال الهندسة الطبية الحيوية 

 القســـــــم رسالة

البحث العلمي التطبيقي ومواكبة التطورات الحديثة في الهندسة الطبية الحيوية تزويد الطلبة بتعليم واٍف في مجال الهندسة الطبية الحيوية واالرتقاء بالجامعة من  خالل 

رات الطلبة ونقل باإلضافة إلى خدمة مهنة المهندس الطبي الحيوي ومؤسسات العناية الصحية المختلفة من خالل التطوير األكاديمي وتنمية الشخصية وصقل مها

 .المستمر للقوى العاملةالمعرفة والتكنولوجيا إلى الصناعة والتدريب 

 قسمالأهـداف 

 :مهندسين جإلى تخرييهدف برنامج الهندسة الطبية الحيوية 

إطووار عووالمي  يتمتعووون برةيووة واسووعة لحوول المشوواكل باسووتخداع المعووارف العلميووة المعاصوورة لمعالجووة المسوواسل المتداخلووة بووين الهندسووة والطووب وعلووم األ يوواء فووي .1

 واجتماعي واقتصادي.

المستشوفيات مجال التكنولوجيا الحيوية والصناعات الطبية في كل من القطاعين العاع والخاص يملكون القدرة على خدموة الصوناعات الوطنيوة واإلقليميوة وقادة في  .2

 والوكاالت الحكومية.

  .في نقل األفكار والمعلومات التقنيةمتعدد التخصصات وفعًالين  يدركون المسؤوليات األخالقية واالجتماعية وقادرين على العمل بشكل جيد ضمن فريق .3

مجوال الهندسوة متعلمين مستقلين يسوتطيعون السويطرة علوى المعوارف والتكنولوجيوا الجديودة فاوال عون االنخوراط بنجواس فوي الدراسوات العليوا والبحوث العلموي فوي  .4

 .والطب والعلوع الطبية الحيوية

 

 هندسة الطبية الحيويةمل لخريجي الجاالت العم

 

 :يستطيع المهندس الطبي أداء مجموعة متنوعة من الوظاسف 

 التعليم ,البحث العلمي 

 التصميم: يشمل تصميم األجهزة الطبية 
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 هندسة العمليات: تحديد مواصفات األجهزة وظروف التشغيل المالسمة 

 اإلدارة ,التسويق والمبيعات 

 في الهندسة الطبية الحيوية ة للحصول على درجة البكالوريوسالدراسي الخطة

 

 مدلول الترقيم والترميز للمساقات في الخطة

 لتمييز المساقات تستخدع عملية ترميز بحيث يتكون رمز المساق من  رفين وثالثة أرقاع كما في الجدول األتي:

 

 مستوى المساق المساق  مجال الفصل الدراسي القسم

 Z Y X ب أ

 

 

 رموز المساقات

 :هندسةفي كلية العلوع ال األكاديمية رموز األقساع

 القسم الرمز  القسم الرمز

 الهندسة الكهرباسية كه  هندسة الطيران طر

 الهندسة الصناعية صن  الهندسة الطبية الحيوية هط

 الهندسة الميكانيكية مك  الهندسة الكيماوية كم

 الهندسة النووية نو  الهندسة المدنية مد

 

 xyz   هط :اآلتي الشكل على هندسة الطبية الحيويةال مساقات ترقيم سيكون سبق، ما اعتماداً على
 

 أرقــام المساقات

باإلضافة  دي(، المجال العلمي للمساقعلى مستوى السنة الدراسية التي يطرس فيها المساق )بحسب الجدول االسترشا يتم إعطاء المساق الرقم المميّز له اعتماداً  -

 .   للداللة على الفصل الدراسي )او المسار التخصصي للمساقات االختيارية من مستوى السنة الخامسة(إلى خانة رقمية خاصة 

 اعتمادا على ذلك فإن رمز المساق يتبع برقم خاص مكون من ثالث خانات عددية وفق التوزيع التالي: -
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 تي يطرس فيها المساق )بحسب الجدول االسترشادي( وذلك كما يلي:مستوى السنة الدراسية الالخانة األولى تبيّن  .أ

 

 المستوى الرمــــز

 األولى 1

 الثانية 2

 الثالثة 3

 الرابعة 4

 الخامسة 5

 

 وذلك  سب الجدول التالي: المجال العلمي للمساق الخانة الثانية تشير إلى  .ب

 العلمي للمساق المجال الرقم

 الحيوية في الهندسة الطبية مساقات أساسية وتمهيدية 0

 مساقات األجهزة الطبية الحيوية وااللكترونيات الطبية 1

 مساقات اإلشارات الطبية الحيوية ومعالجة الصور 2

 مساقات تطبيقات الحاسوب والنمذجه الحيوية   3

 مساقات المواد الحيوية و الميكانيكا الحيوية  4

 و هندسة الخلية واألنسجة مساقات البيوممس، النانوتكنولوجيا 5

 مساقات األنظمة و التكنولوجيات الطبية الحيوية 6

 غير مستخدع 7

 مساقات المعلوماتية الطبية والهندسة اإلكلينيكية 8

 مساقات الندوات، الموضوعات الخاصة، مشاريع التخرج والتدريب الهندسي  9

 

و المسار التخصصي للمساقات االختيارية أ)الذي يطرس فيه المساق من كل عاع جامعي وذلك  سب الجدول االسترشادي الفصل الدراسي  الخانة الثالثة تمثل .ج

أو المسار التخصصي ) واألرقاع الزوجية الفصل الثاني ()أو المسار التخصصي األولبحيث تمثل األرقاع الفردية الفصل األول  من مستوى السنة الخامسة(

 .ثاني(ال
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 ( تم ترميزه وفق الوصف السابق كما يلي:521ط ه) المعالجة الرقمية للصور مساق مثال:

 5 2 1 طه

 حيويةالطبية ال هندسةال
والمسار التخصصي  الفصل األول

 األول

 المجال العلمي للمساق 

هندسة اإلشارات الطبية الحيوية )

 (ومعالجة الصور 

 (خامسةمستوى المساق )السنة ال

 

  

والخاصة بنظاع منح الدرجات )المعدلة(  1987( لسنة 1بموجب الشروط المنصوص عليها في التعليمات رقم ) هندسة الطبية الحيويةلوريوس في الالبكاتمنح درجة 

ساعة معتمدة واجتيازها بنجاس  160إتماع الطالب دراسة العلمية والشهادات من جامعة العلوع والتكنولوجيا وتعديالتها الصادرة عن مجلس العمداء في الجامعة. وذلك بعد 

 :موزعة كما يلي

 

 الساعات المعتمدة التصنيف

 المجموع ريةاالساعات االختي الساعات االجبارية 

 25 9 16 جامعةالمتطلبات 

 كليـــةالمتطلبات 

 26 - 26 من خارج الكلية

 6 - 6 من داخل كلية الهندسة

 103 9 94 قســــمالمتطلبات 

 160 18 142  المجـــموع
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 ( ساعة معتمدة يحددها مجلس العمداء موزعة على النحو التالي:25والبالغة ))أ( متطلبات الجامعة  

 

  ( ساعة معتمده موزعة كالتالي:16يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ) المتطلبات اإلجبارية: .1

 

اقسرمز الم  الساعات المعتمدة اسم المساق 
 المتطلب السابق الساعات االسبوعية

 عملي نظري
 - - 3 3 علوع عسكرية *100ع ع 

 - - 3 3 لغة عربية 101ع 

 - 1 2 3 المسؤولية المجتمعية  110ع أ 

أو اجتياز امتحان  99النجاس في ل ز  - 3 3 2لغة إنجليزية   112 غل 

 %50المستوى بعالمة 

 - - 2 2 الريادة واالبداع  **119ع أ 

 112 غل  - 2 2 العامةمهارات ال 129ع أ 

 العلوع العسكرية من مساقات الجامعة االختيارية وتثبت نتاسج مساق العلوع العسكرية * يجوز للطلبة غير االردنيين أن يأخذوا مساقا بديالً عن مساق

نقاطه في  ساب معدالت الطلبة المقبولين على ان تدخل  2016/2017لجميع الطلبة على اساس النجاس والرسوب  تى نهاية الفصل الدراسي الصيفي 

 .2017/2018اعتبارا من بدء العاع الجامعي 

 .الريادة واالبداع" 119ع أ بدال من مساق " مقدمة في الريادة واالبداع الهندسي" أ 119ع أ الطالب في كلية الهندسة يدرس مساق " **

 

 

 كالتالي:(  110 ع) و (101 ع) يمساقال من بد أ(  110أ( و )ع  101ي )ع مساق نيدرسو مال ظة: الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة

اقسرمز الم  المتطلب السابق الساعات المعتمدة المساق 

 - 3 (1لالجانب )عربية اللغة مبادئ ال أ 101ع 

 - 3 باللغة االنجليزية المسؤولية المجتمعية أ 110ع أ 
 

 . سب ما نصت عليه التعليمات العامة لمنح درجة البكالوريوس في الجامعة ( ساعات معتمدة9لها ) يخصص: المتطلبات االختيارية  .2
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 ساعة معتمدة( موزعة على النحو التالي: 32)بواقع  للكليــــة االجبارية المتطلبات)ب(  

 ساعة معتمدة( 6 )كلية الهندسة مساقات من  .1

 

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

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

100مك   --- 3 - 1 مشاغل هندسية 

 --- 3 - 1 الرسم الهندسي أ 200مك 

  6 - 2 المجمـــــوع

 

 (معتمدة ساعات 4) نوويةقسم الهندسة ال من مساقات (ب

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

114نو  للمهندسين البرمجة   3 2 2  

* 100نو    - 1 1 مقدمة في الهندسة 

  2 3 4 المجمـــــوع

 مساق إلكتروني *
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 (ساعة معتمدة 26) مساقات من كلية العلوم واآلداب .2

 ساعة معتمدة( 12مساقات الرياضيات ) (أ

 المساق اقسرمز الم
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة عملي نظري

101ر 1تفاضل وتكامل    3 3 - --- 

102ر 2تفاضل وتكامل   101ر - 3 3   

201ر 102ر - 3 3 تحليل وسيط   

203ر 1 معادالت تفاضلية عادية  102ر - 3 3   

  - 12 12 المجمـــــوع

 معتمدة( اتساع 7مساقات الفيزياء ) (ب

 المساق اقسرمز الم
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة عملي نظري

101ف 1فيزياء عامة    3 3 - --- 

102ف 2فيزياء عامة   101ف - 3 3   

107ف  
لغير  فيزياء عامة عملي

 طلبة الفيزياء
)أو متزامن(  102ف  3 - 1  

  3 6 7 المجمـــــوع

 

 معتمدة( اتساع 7مساقات الكيمياء ) (ت

 المساق اقسرمز الم
الساعات 

 المعتمدة
 السابقة المتطلبات عملي نظري

101ك 1كيمياء عامة    3 3 - --- 

102ك 2كيمياء عامة   101ك - 3 3   

107ك عمليةكيمياء عامة   )أو متزامن( 102ك  3 - 1   

  3 6 7 المجمـــــوع
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 مقسمة إلى فئتين: ساعة معتمدة( 103)بواقع  للقســــم االختيارية و االجبارية المتطلبات)ج( 

 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:79) )بواقع القسم ومن داخل إجبارية  متطلبات .1

رمز 

 اقسالم
 المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة عملي نظري

100نو  - 2 2 مقدمة في الهندسة الطبية الحيوية 201هط   

102 ر - 2 2 ةالهندسي و االدارة االقتصاد 202هط   

201 ر - 3 3 مقدمة في األنظمة الخطية 204هط   

102، ف203ر - 3 3 تحليل الدواسر الكهرباسية 212هط   

114نو  1 - 1 للمهندسين الطبيين الحيويينالوساسل  230هط   

201ر  - 3 3 اإل صاء للمهندسين الطبيين الحيويين 301 هط  

203ر, 230 هط - 3 3 الطرق العددية للمهندسين 302هط   

 )نجاس( 212هط  1 - 1 مختبر الدواسر الكهرباسية 311هط 

 )نجاس( 212هط  - 3 3 1اإللكترونيات الطبية  313 هط

313هط  - 3 3 2اإللكترونيات الطبية  314 هط  

(أو متزامن) 314، هط 313، هط 311هط  1 - 1 مختبر اإللكترونيات الطبية 316 هط  

204هط  - 3 3 اإلشارات واألنظمة الطبية الحيوية 321 هط  

101، ف 203ر  - 3 3 الحيويةالميكانيكا  341هط   

342هط  101، ف 203ر  - 3 3 ميكانيكا المواسع الحيوية   

344هط  203 ، ر102ك  - 3 3 ديناميكا  رارية   

411 هط     أ236 ط، 431 هط - 3 3 األجهزة الطبية الحيوية 

241هط 411هط  1 - 1 مختبر األجهزة الطبية الحيوية   

413هط  الطاقة الطبية الحيويةالمجسات  ومحوالت   314هط  - 3 3   

421هط  )نجاس( 321هط  - 3 3 معالجة اإلشارات الرقمية 

431هط  وأنظمة التحكمالنمذجة الفسيولوجية    )نجاس( 321هط ، 230هط  - 3 3 

343 هط  (أو متزامن) 431هط  ،230هط  1 - 1 وأنظمة التحكممختبر النمذجة الفسيولوجية  

440هط  622 ك, 341هط  - 3 3 المواد الطبية الحيويةمقدمة في    
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رمز 

 اقسالم
 المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة عملي نظري

441 هط أ236, ط 344 هط   هط، )نجاس(342هط  - 3 3 االنتقال الطبي الحيويظاهرة    

460هط   )نجاس( 321، هط 311هط  - 3 3 أنظمة التصوير الطبية 

462هط   421، هط 314، هط 230هط  - 3 3 المتحكمات الدقيقة واألنظمة المامنة  

446هط  (أو متزامن) 462، هط 314، هط 230هط  1 - 1 مختبر المتحكمات الدقيقة واألنظمة المامنة    

466هط  أ236, ط 314 هط هط، )نجاس( 201هط  - 3 3 التصميم الهندسي الطبي الحيوي   

*490 هط معتمدة ساعة 117إتماع  - 3 3 التدريب الهندسي   

151هط )أو متزامن( 413،هط 412 هط 1 - 1 المجسات والقياسات الحيويةمختبر    

541هط  440هط  1 - 1 مختبر الميكانيكا الحيوية والمواد الحيوية   

551هط  440هط  - 3 3 ويةيالبيوتكنولوجيا الجزيئية والخل   

591هط معتمدة ساعة 117 إتماع - 1 1 1مشروع تخرج    

592هط  591هط ، 490هط  - 3 3 2مشروع تخرج  

  8 71 79 المجمـــــوع

 ى تنسيب من القسم.* ثمانية اسابيع من التدريب الهندسي العملي في مؤسسة تعمل في مجال الهندسة الطبية الحيوية ومعتمدة من عمادة كلية الهندسة بناًء عل

 

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

 

اقسرمز الم  المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

103ب عامة بيولوجيا   3 3 - --- 

107ب عامة عملي بيولوجيا   (أو متزامن) 103ب  1 - 1 

217ك  102ك  - 3 3 كيمياء عاوية 

622ك  217 ك،103ب - 3 3 كيمياء  يوية 

  1 9 10 المجمـــــوع
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 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي:5وبواقع )الطب والجراحة إجبارية من كلية متطلبــات قسم   .3

 

رمز 

 اقسالم
 المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة عملي نظري

 أ236ط
وظاسف األعااء 

 والتشريح
 107ب  - 4 4

ب236ط  
وظاسف مختبر 

 األعااء والتشريح
 (أو متزامن)أ 236ط  1 - 1

  1 4 5 المجمـــــوع

 

 

 :معتمدة يختارها الطالب من المساقات المدرجة في الجدول التالي اتساع (9بواقع )ختيارية اقسم  متطلبات د(

 

رمز 

اقسالم  
 المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة عملي نظري

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

أ 236ط, 440هط  - 3 3 البداسل الصناعية والتصحيحية 542 هط  

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

  أ236ط,341هط  - 3 3 الميكانيكا الحيوية لألنسجة 546هط 

)نجاس( 342هط  - 3 3 البيوممس والنانوتكنولوجيا 550 هط 440هط   ،   

552هط  أ236ط  ، 341هط  - 3 3 ميكانيكا المواسع الفيسيولوجيه   

554 هط 144، هط  404هط  - 3 3 األعااء الصناعية   

556هط  551هط  - 3 3 البروتين وهندسة الخلية   

558 هط 144 هط،  440هط  - 3 3 هندسة األنسجة   

440هط  - 3 3 مس والنانوتكنولوجيانالبيو 560هط   

562 هط   أ236ط ، 431هط   - 3 3 التحكم واألتصال في الجهاز العصبي 
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رمز 

اقسالم  
 المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة عملي نظري

563 هط 460هط  - 3 3 والعالج باستخداع األمواج فوق الصوتيةالتشخيص    

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

565 هط 460هط  - 3 3 التصوير بالرنين المغناطيسي   

566هط  أ236، ط  143هط  - 3 3 هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة    

567 هط 411 هط - 3 3 األجهزة العالجية   

569هط  411هط  - 3 3 مقدمة في البصريات الطبية الحيوية   

580 هط 301، هط  230هط  - 3 3 المعلومات الطبية والهندسة األكلينيكية   

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

590هط  ساعة بنجاس 117انهاء  - 3 3 موضوعات خاصة   
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 االسترشاديالبرنامج 

 ()السنة التحايرية السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

الساعات 

 األسبوعية
المتطلب 

 السابق

رمز 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المساق

الساعات 

 األسبوعية
المتطلب 

 السابق
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 − − 1 1 مقدمة في الهندسة 100نو 
 مك

100 
 - 3 - 1 مشاغل هندسية

 - 2 2 3 البرمجة للمهندسين 114نو  - 3 - 1 الرسم الهندسي)أ( 200مك 

 أ 119ع أ 
مقدمة في الريادة واالبداع 

 الهندسي
 101ر - 3 3 (2تفاضل وتكامل ) 102 ر  - 2 2

 101ك  - 3 3 (2)كيمياء عامة  102ك  - - 3 3 (1تفاضل وتكامل ) 101ر 

 3 - 1 كيمياء عامة عملي 107ك  - - 3 3 (1كيمياء عامة ) 101ك 
 102ك 

  متزامن 

 101ف  - 3 3 (2فيزياء عامة ) 102ف  - - 3 3 (1فيزياء عامة ) 101ف 

 107ف   - 3 3 لغة عربية 101ع 
مختبر فيزياء عامة 

 لغير طلبة الفيزياء
1 - 3 

 102ف 

 متزامن

  11 11 15 المجموع  3 15 16 المجموع
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 لسنة الثانيةا

 الفصل الثاني الفصل األول

 رمز ورقم 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

رمز ورقم 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة مختبر رةمحاض

 102ر - 2 2 القتصاد و االدارة الهندسيةا 202هط  - - 3 3 بيولوجيا عامة 103ب

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

 (متزامن
 201ر   - 3 3 مقدمة في األنظمة الخطية 204هط 

  203ر، 102ف - 3 3 تحليل الدواسر الكهرباسية 212هط   - 3 3 2لغه انجليزيه  112 غل 

 201هط 
مقدمة في الهندسة الطبية 

  الحيوية
 230هط  100نو  - 2 2

الوساسل للمهندسين الطبيين 

 الحيويين
 114نو  3 - 1

 102ك - 3 3 كيمياء عاوية 217ك 102ر - 3 3 تحليل وسيط 201ر 

 107ب  - 4 4 وظاسف األعااء والتشريح أ236ط  102ر - 3 3 1معادالت تفاضلية عادية 203ر 

 ب236ط   - 3 3 علوع عسكريه 100ع ع 

مختبر وظاسف األعااء 

 والتشريح

 

 أ )أو متزامن(236ط  3 - 1

  6 15 17 المجموع  3 17 18 المجموع
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 الثالثةنة الس

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المساق رمز المساق
 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 المساقاسم 

 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 203, ر 230هط  - 3 3 الطرق العددية للمهندسين 302هط  201ر  - 3 3 اإل صاء للمهندسين الطبيين الحيويين 301ط ه

 3 - 1 مختبر الدواسر الكهرباسية 311هط 
  212هط 

 )+ نجاس(
 313هط  - 3 3 2االلكترونيات الطبية  314هط 

 - 3 3 1اإللكترونيات الطبية  313هط 
  212هط 

 )+ نجاس(
 316هط 

مختبر االلكترونيات 

 الطبية
1 - 3 

, هط 311هط 

  314هط ، 313

 (أو متزامن)

 101, ف 203ر  - 3 3 ميكانيكا المواسع الحيوية 342هط  204هط  - 3 3 اإلشارات واألنظمة الطبية الحيوية 321هط 

 - 3 3 الميكانيكا الحيوية 341هط 
, ف 203ر 

101 
 203, ر 102 ك - 3 3 ديناميكا  رارية 344هط 

 - 3 3 كيمياء  يوية 262ك 
, ك 103ب 

217 
 - - 3 3 متطلب جامعة اختياري ---

        - 2 2 المهارات العامه 129ع أ 

  3 15 16 المجموع  3 17 18 المجموع
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 الرابعة نة الس

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المساق رمز المساق

 الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية
رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات

 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
المتطلب 

 السابق
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 412هط  أ 236,ط 314هط  - 3 3 األجهزة الطبية الحيوية 411هط 
مختبر األجهزة الطبية 

 الحيوية
 411هط 3 - 1

 440هط  314هط  - 3 3  يوية ةالمجسات ومحوالت الطاقة الطبي 413هط 
مقدمة في المواد الطبية 

 الحيوية
3 3 - 

ك  ،341هط 

262 

 - 3 3 أنظمة التصوير الطبية 460هط  )+ نجاس( 321هط - 3 3 معالجة اإلشارات الرقمية 421هط 

، 311هط 

)+  321هط 

 نجاس(

 - 3 3 النمذجة الفسيولوجية وأنظمة التحكم 431هط 
  230هط 

 )+ نجاس( 321هط 
 462هط 

المتحكمات الدقيقة واألنظمة 

 المامنة 
3 3 - 

، 230هط 

، 314هط 

 421هط 

 433هط 
مختبر النمذجة الفسيولوجية وأنظمة 

 التحكم
1 - 3 

 431هط  ،230هط 

 (أو متزامن)
 464هط 

  الدقيقة المتحكمات مختبر

  المامنة واألنظمة
1 - 3 

، 230هط 

هط ،314هط 

)أو  462

 متزامن(

 - 3 3 ظاهرة االنتقال الطبي الحيوي 441هط 

 ,)نجاس(342هط 

 أ 236ط  ,344هط 

 

 466هط 
 الطبي الهندسي التصميم

 الحيوي
3 3 - 

 ،201هط 

 هط,)نجاس(

ط ،  314

 أ236

 - - 3 3 متطلب جامعة اختياري ---      

  6 15 17 المجموع  3 15 16 المجموع
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 فصل الصيفيلا

 اسم المساق رمز ورقم المساق
 الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 مختبر محاضرة

 معتمدة ساعة 117إتماع  3 - 3 التدريب الهندسي 490هط 

  3 - 3 المجموع
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 خامسةالنة الس

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية
رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات

 المعتمدة 

الساعات 

 األسبوعية
المتطلب 

 السابق
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

151هط  المجسات والقياسات الحيويةمختبر    
1 - 3 

 413،هط 412هط 

 ()أو متزامن
 592هط 

2مشروع تخرج   
3 3 - 

، 490هط 

 591هط 

541هط   مختبر الميكانيكا الحيوية والمواد الحيوية 
 440هط  3 - 1

اختياري قسممتطلب  ---  
  سب الخيار - 3 3

551هط   البيوتكنولوجية الجزيئية والخليوية 
 440هط - 3 3

اختياري قسممتطلب  ---  
  سب الخيار - 3 3

591هط  1مشروع تخرج    
1 1 - 

ساعة  117إتماع 

 معتمدة
  - 3 3 المسؤوليه المجتمعيه 110ع أ 

اختياري قسممتطلب  ---  
        سب الخيار - 3 3

 متطلب جامعة اختياري ---
3 3 - -       

            

  - 12 12 المجموع  6 10 12 المجموع
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 وصف المساقات

 
 (لمساق يمكن طرحه كمساق إلكتروني)هذا ا (112ل ز  متطلب سابق:) (ساعات معتمدة 2) مقدمة في الهندسة الطبية الحيوية  201 هط

محاضرات تمهيدية  ول تعريف الهندسة الطبية الحيوية وتاريخها، واألخالق واألنظمة مع لمحة علمية من  ,مهنة الهندسة وتطبيقاتها في الطب الحيوي

ومعالجة االشارات الطبية ، المجسات الطبية الحيوية  الميكانيكا الحيوية، األجهزة الحيوية، التصوير الطبي والنمذجة الفسيولوجية :المواضيع المختلفة 

مبادىء تقنية الكتابة وتطبيق هذه المعرفة من خالل بحث تتم مناقشته مع الطلبة على شكل مجموعات بعد أن تقوع بكتابة  ,الحيوية، والنانوتكنولوجي

 تقرير وتقدع عرضاً عن بحثه. 

 

 (لمساق يمكن طرحه كمساق إلكتروني)هذا ا  (102ق: ر متطلب سابساعة معتمدة( ) 2) االقتصاد و االدارة الهندسية  202 هط

تقييم المشاريع،  مفاهيم التكلفة، القيمة الزمنية للنقود، صيغ الفاسدة، التدفقات النقدية و سابات التكافؤ، التاخم والاراسب،  سابات جدوة االستثمار،

 االستهالك، تحليل التعادل، تحليالت االستبدال، ومبادئ اإلدارة الهندسية.

 

 (201ر  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3) مقدمة في األنظمة الخطية  204 هط

 ،المتجهات والمصفوفات ذوات القيم المركبة ،المحددات ،اإلسقاط المتعامد ومبدأ التربيع األدنى ،نظرية المعادالت الخطية اآلنية ،طريقة غاوس للحذف

 تطبيقات  اسوبية. ،التفكيك بالقيمة المفردة  ،القيم المميزة والمتجهات المميزة 

 

 (102ف , 203ر : متطلب سابقساعات معتمدة( ) 3) تحليل الدوائر الكهربائية  212 هط

دواسر المقاومة والملف ودواسر المقاومة  ،الملفات والمكثفات،وساسل نافعة في تحليل الدواسر  ،القوانين التجريبية والدواسر البسيطة ،الو دات والتعريفات

اإلستجابة  ،مفهوع المتجهات ،االقتران الجيبي ،دواسر المقاومة والملف والمكثف ،تطبيق اقتران الدرجة أ ادي االرتفاع ،والمكثف عديمة المصدر 

 الداسمة الجيبية.

 

 (114نو : سابقمتطلب ساعة معتمدة( ) 1) للمهندسين الطبيين الحيويينالوسائل   230 هط

ميكانيكا برمجية ال، Matlab ،Mathcadهندسة الطبية الحيوية، لل الخطة الدراسية خاللاألساسية المستخدمة في مرا ل مختلفة  ياتمجر زع الب

 الكهرباسية. ة نمذجة الدواسرالحاسوبية والبرمجيات، برمجي

 

   (201ق: ر متطلب سابمعتمدة( )ساعات  3) اإلحصاء للمهندسين الطبيين الحيويين  301 هط

 المحددة، اال تمالية الكلية، نظرية بايز، المتغيرات العشواسية: مقدمة، المتغيرات اإل صاسيأسس اال تماالت، اال تمالية الشرطية، االستقالل 

الوصفي، وصف وإجمال  اإل صاءالتوزيع العاع المحدد والمستمر، دوال المتغيرات العشواسية،  ,والعزع، دالة الكثافة، دالة التوزيع المتراكم، والمستمرة
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تي، تحليل  –اإلستنتاجي، فحص االفتراضات، مستويات الثقة، فحص  اإل صاء، اإل صاسية، المخطط النسيجي والتوزيعات اإل صاسيةالمعلومات 

 االختالف، والتقريب الخطي.

 

 (203، ر 230ق: هط متطلب سابساعات معتمدة( ) 3) للمهندسين ةيالعدد طرقال  302 هط

 ،اإلستيفاء بطريقة اللسين ،طرق القيمة المميزة ،طريقة التكرار ،طريقة الحذف الجاوسي ،أنظمة المعادالت الخطية  ،خطأ التقريب ,ابسيلون اآللة

مواءمة البيانات باستخداع  ،األمثلة في بعد وا د ،أصفار كثيرات الحدود ،المعادالت غير الخطية ،المعادالت التفاضلية العادية والجزسية ،التكامل العددي

 مولد األعداد العشواسية. ،التفكيك بالقيمة المفردة ،المربعات الدنيا

 

 ()+ نجاح( 212ق: هط متطلب سابساعة معتمدة() 1) مختبر الدوائر الكهربائية   311 هط

خواص الجهد والتيار  ،نظرية انتقال القدرة العظمى ،نظرية ثفنن ،مبدأ التجزسة والتجميع ،المقاومات ثالثية األطراف ،المقاوماتالمقاومات ودواسر 

دواسر  ،اإلستجابة الترددية لدواسر المقاومة والملف، ودواسر المقاومة والمكثف، ودواسر المقاومة والملف والمكثف ،لدواسر المقاومة والملف والمكثف

 مشروع المختبر. ،الرنين على التوالي وعلى التوازي 

 

 ()+ نجاح( 212ق: هط متطلب سابساعات معتمدة( ) 3) 1اإللكترونيات الطبية   313 هط

التأثير المجالي، دواسر مقدمة في أشباه الموصالت، أنواع الدايودات ودواسرها وتطبيقاتها، الترانسستور االتصالي: أنواعه ودواسر التغذية، ترانسستور 

تجابه المكبرات في الترانسستور االتصالي والمجالي، تحليل االشارة لمكبرات الترانسستور االتصالي والمجالي, المكبرات متعدده المرا ل، االس

 التردديه للمكبر، مقدمة للمكبرات الفرقية، التطبيقات الطبية لدواسر الدايودات ولمكبرات الترانسستور.

 

 (313هط  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3) 2اإللكترونيات الطبية   314 هط

, الناقل MOSFET,دواسر المنطق TTLالمكبرات العملياتية وتطبيقاتها الطبية, أنواع دواسر مولدات االشارة وتطبيقاتها,  االت الترانسستور كمفتاس, 

إلى الرقمي والرقمي إلى المتناظر, التطبيقات الطبية لدواسر مولدات االشارة المنطقية  المنطقي, دواسر مولدات االشارة المنطقية, محوالت المتناظر

 ومحوالت االشارة.

 

 (و متزامن()أ 314هط ، 313، هط 311هط  متطلب سابق:ساعة معتمدة( ) 1) الطبية مختبر اإللكترونيات  316 هط

االتصالي والمجالي، مكبرات االشارة الصغيرة الخاصة بالترانسستور االتصالي والمجالي، دواسر الدايود والتكبير، دواسر القدره في الترانسستور 

 لى المتناظر.االستجابة الترددية للمكبر الفرقي، المكبر العملياتي، دواسر منطق ترانسستور، متعدد التذبذب، محوالت المتناظر إلى الرقمي والرقمي إ
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 (204هط  متطلب سابق:) (ساعات معتمدة 3)الطبية الحيوية  ات واألنظمةاالشار 321 هط

زد، دالة النظاع،  –مفاهيم أنظمة كمية الزمره الثابته وأنظمة الزمرة المحددة والمستمرة، تطبيقات تحويالت فورير والبالس لألنظمة الخطية، تحويل 

 المحدده وتحويل فورير السريع، تطبيقات  اسوب.االستجابة الترددية ومحاكاتها في التحكم الترددي، متوالية فورير 

 

 (101ف , 203ر  متطلب سابق:) (ساعات معتمدة 3) الحيوية الميكانيكا  341 هط

مقدمة في أساسيات قوة المواد، الميكانكيا الحيوية لألنسجة  ،تطبيقات الستاتيكا والديناميكا على تحليالت القوى البسيطة للجهاز الطبي العالي لألسنان

مفاصل والغااريف الناعمة والقاسية، التركيب الدقيق والمواصفات الميكانيكية لألنسجة البيولوجية مع التركيز على القواعد البيولوجية لبناء العظاع وال

 واألوعية الدموية واألنسجة الرابطة والعاالت والقلب.

 

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

سيتم تطبيق مبادئ مثل  فظ الطاقة والكتلة على أنظمة الجسم المختلفة باإلضافة إلى  ،مبادئ ميكانيكا المواسع في األنظمة الرسيسية ألعااء الجسم

 سلوك السواسل الفسيولوجية النيوتونية وغير النيوتونية. ،المعادالت األساسية بما في ذلك معادالت الزخم ومعادالت نافيير ستوكس

 

 (203، ر  102ك  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3) ديناميكا حرارية 344هط 

يغطي المساق خصاسص المادة، الرسوع البيانية للوسط الذي توجد فيه المادة، ومبادئ انتقال الحرارة  ,مبادئ العلوع الحرارية في األنظمة البيولوجية

وسيتم تغطية  ,تفاع وانخفاض الحرارةوتطبيقها على المبادئ البيولوجية مثل تمسخ البروتينات ، والتبخير والتبريد، واالستجابات الفسيولوجية مثل ار

 مقدمة موجزة في الديناميكا الحرارية الجزيئية.

 

 أ(236، ط  314هط  متطلب سابق:) (ساعات معتمدة 3)األجهزة الطبية الحيوية   411 هط

القياسات الحيوية  ،الطبية الطبية األجهزة وأنظمة لألدوات التجارية التنمية األجهزة، جميع على تنطبق التي العامة والمفاهيم للتشغيل األساسية المبادئ

 الاغط، ديناميات التنفسي والجهاز ، الدع و جمه وتدفق القلب، أصوات الاغط، ,ديناميات الدموية والعاالت والعين، األوعية إشارةالقلب، مثل

 ،ةاالصطناعي األذن قوقعة القلب، ضربات تنظيم أجهزة القلب، نباات ضبط أجهزة مثل العالج في المستخدمة األجهزة ،غازاتال وتركيز تدفق،الو

 .التخدير وآالت ،الحبوب  قن وماخات ،باإلشعاع الرضع تدفئة الحصى، تفتيت االصطناعي، القلب ،عبر الجلد الكهرباسية العصب تحفيز

 

 (411هط  متطلب سابق:) (ساعة معتمدة 1)مختبر األجهزة الطبية الحيوية   412 هط

الترابط مع الحاسوب الرقمي، أجهزة القياسات الطبية الحيوية )جهاز  ,الخطأ والاوضاء، تكييف اإلشارة، تاخيمها، ترشيحها، ومعالجتهاقياسات 

 تخطيط القلب، جهاز تخطيط العاالت، جهاز تخطيط الدماغ(، قياسات المؤشرات الطبية للجهاز التنفسي والحرارة.
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 ( 314هط  متطلب سابق:) (ساعات معتمدة 3) حيويةال ةالطبيالمجسات ومحوالت الطاقة  413ط ه

حيوية: التعريف، التصنيف، المعايره، المتطلبات، الخطأ واإل تمال، العوامل الساكنة والحركية، نوا ي المتطلبات ال ةمقدمة إلى المجسات الطبي

االشارة، مجسات الاغط أنواعها و أساسيات العمل، تقنيات المعايره، والتصميم في دواسر تكييف االشاره، مجسات الحراره وأنواعها، دواسر معالجة 

مجسات التأثير المجالي الكيمياوي،  التطبيقات الطبية وخطوات التكيف، المجسات الكهروميكانيكية، مجسات اختيار األيون، المجسات الحيوية،

 ة الذكية، انتاج وتصنيع المجسات الطبي  يوية.حيويال ةالمجسات الاوسية، مجسات الموجات فوق الصوتية، المجسات الطبي

 

 ()+ نجاح( 321هط  متطلب سابق:) ساعات معتمدة( 3)الرقمية  اإلشاراتمعالجة    421 هط

الزمن واستقرارها، نظرية تحويل فورير، تحويل زد، نظرية النموذج ومعدل نكويست،  ثابتةو االستقامة، دراسة عوامل المحددةأساسيات المتتاليات 

تيار الترددي األنظمة الكامله للتحويالت في كل من التحكم الزمني والتحكم الترددي، االستجابة الترددية في أنظمة الثبوت الخطي للزمن، مرشحات االخ

المرشحات الرقمية، التحويل الثناسي الخطي، استخداع الحاسوب لتصميم مختلف المرشحات المماثلة و انحراف الطور والتأخر، تصميم مختلف أشكال 

 والرقمية.

 

 ()+ نجاح( 321، هط 230هط  متطلب سابق:( )ساعات معتمدة 3) وأنظمة التحكمالنمذجة الفسيولوجية   431هط  

 :لنمذجووة األساسووية المفوواهيم الفرعيوة، الوونظم وتحليوول تصوميم الفسوويولوجية، الوونظم ورمووز الخصوواسص العمليووات،/  الفسويولوجية الوونظم ومراقبووة العناصور

 ، الفسويولوجية الونظم وتحليول  اسوتجابة ، نقول/  غواز تبوادل/  ةعاولي/  الدمويوة واألوعيوة القلب /التنفسية  ،والعددية التحليلية والحلول ، ومتكاملة خاصة

النمذجوة بطريقوة الجموع أو التوزيوع  :أساسيات النمذجوة ،التحكم أنظمة من استجابة ، فعل ردود مغلقة، و مفتو ة نظم الفسيولوجية، التحكم نظم واستقرار

النمذجة علوى شوكل معوادالت تفاضولية لألوعيوة  ،نظاع الحجرات لنمذجة إمتصاص األدويةتطبيقات النمذجة تتامن للمتغير، النمذجة بطريقة الحجرات، 

 . Matlab/Simulinkوباستخداع برمجية  الكلوي، الدموية والقلبية والجهاز

 

 () أو متزامن(431هط ، 230هط  متطلب سابق:) (ساعة معتمدة 1) وأنظمة التحكمالنمذجة الفسيولوجية  مختبر 433هط  

، النمذجة بطريقة الجمع)أو برمجية مكافئة(، نمذجة أنظمة امتصاص األدوية،  Matlab/Simulinkالنمذجة ألنظمة الجسم المختلفة باستخداع برمجية 

 نمذجة أنظمة التحكم، النمذجة اإل صاسية. 

 

 (262, ك 341هط  متطلب سابق:) ساعات معتمدة( 3) مقدمة في المواد الطبية الحيوية  440هط  

المتسخدمة في البداسل الصناعية المزروعة في جسم االنسان باالضافة إلى المواد التعوياية المواد التي تستخدع في التطبيقات البيولوجية والمواد 

تجاوب  ،المجاالت المختلفة التي تتعلق بكيفية اختيار ومعالجة وفحص )خارج وداخل الجسم( وأداء المواد الطبية الحيوية ،المستخدمة في طب األسنان

وتلك المستخدمة الجسم البشري مع المواد الطبية الحيوية والتطبيقات الجرا ية للمواد مثل الفلزات والبليمرات والخزافيات والمواد المزروعة في الجسم 

 في األجهزة واألعااء الصناعية.
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 ( أ236, ط 344، هط )نجاس(342هط  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3) ظاهرة االنتقال الطبي الحيوي  441هط 

عبور الجودار الموبطن مفاهيم وتطبيقوات ميكانيكوا المواسوع وانتقوال الكتلوة، توأثير عمليوات االنتقوال فوي التفواعالت الطبيوة الحيويوة، انتشوار البوروتين وانتقالوه 

عاوووية،  لووول مسوواسل االنتقووال بالطريقووة لألنابيووب الشووعرية، االنتقووال الطبووي الحيوووي عبوور مرشووحات الطليووة، جريووان الوودع فووي األعاوواء والمسووتويات ال

 التحليلية والرقمية، تنقية البول واألجهزة األوكسجينية، األعااء االصطناعية الحيوية، الكلية الصناعية، البنكرياس الصناعي.

 

 ()+ نجاح( 321، هط 311 هط متطلب سابق:) ساعات معتمدة( 3)أنظمة التصوير الطبية  460هط 

التصوير باألشعة السينية، التصوير بواسطة اإلرسال النووي،  :الحصر سبيل على ليس ولكن ذلك، في بما الطبية التصوير أنظمة في رسيسية طراسق

الناتجة  مبدأ العمل، إنتاج والتقاط األشعة، الطرق العالجية، خصاسص الصور ،التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير باألمواج فوق الصوتية

 وطرق التشخيص وتطبيقاتها. والتأثيرات الحيوية لها

 

   (421، هط 314، هط 230هط  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3)المتحكمات الدقيقة واألنظمة المضمنة   462هط 

المؤقتات، ورقاسق التحويل من قياسي إلى رقمي ومن رقمي  ،مبادئ البينية المتوالية والمتوازية للمعالجات الدقيقة ،الهيكلية ولغة التجميع للمتحكم الدقيق

تطبيق التصميم من األعلى إلى األسفل لبرمجيات المتحكم الدقيق في لغة التجميع واللغات العالية  ،برمجيات ودواسر االستجابة للمقاطعة ،إلى قياسي 

 تقييم مقارن البرمجيات والبناء.،المستوى 

 

 ()أو متزامن(462هط ، 314، هط 230هط  متطلب سابق:ساعة معتمدة( ) 1)مختبر المتحكمات الدقيقة واألنظمة المضمنة   464هط 

تصميم و تنفيذ العديد من دواسر المهاع البينية بين  ,SSI ,MSI LSI ,ALUالمنطق الرقمي وتصميم الحاسوب و تنفيذها باستخداع الدواسر المتكاملة: 

 مختلف عاسالت المنطق الرقمي؛ برمجة قياس الزمن؛ األتصال بين الحواسيب من خالل الرابط والموديم على التوازي والتوالي.

 

 ( أ236, ط  314 ، هط)نجاس(201هط  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3)التصميم الهندسي الطبي الحيوي   466هط 

 التصميم، ومواصفات التصميم ومتطلبات مفهوع،ال وتوليد المشكلة، تعريف ،المقارنة وأدوات القرار، األساسية، الفكرة وتوليد الهندسي، التصميم

 خلفية باستخداع الحيوية الطبية المشاكل  ل في الهندسي التصميم مبادئ تنفيذ ،والسالمة والمسؤولية، واللواسح، التصميم صحة من والتحقق والتقييم،

 .المطرو ة المشاكل  ل أجل من الحيوية الطبية لألجهزة الدواسر تصميم على التركيز مع والطب الهندسة في الطالب

 

 ساعة معتمدة( 117إنهاء  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3) التدريب الهندسي 490هط 

شركة، مستشفى ...الخ( معتمدة لغايات التدريب الهندسي في مجال الهندسة الطبية الحيوية من ثمانية أسابيع من التدريب العملي في )مؤسسة ، جامعة، 

 قبل كلية الهندسة بناء على تنسيب من قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة العلوع والتكنولوجيا األردنية.
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 (أو متزامن 413هط ، 412هط  متطلب سابق:ساعة معتمدة( ) 1) المجسات والقياسات الحيويةمختبر  511هط 

قياس قياس وتحليل االشارات الطبية الحيوية مثل اشارة القلب والنبض وأ جاع ومؤشرات التنفس باالضافة إلى تحليل طريقة المشي وقياس السمع و

 .Lab viewوتجارب على تطبيقات برمجية  االشارات الطبية الحيوية عن بُعد وتحليل أمان وسالمة األجهزة الطبية الحيوية

 

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

 إلزالة 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،  فظ الصور، تقسيم التشوهات،

 

 (440هط  متطلب سابق:ساعة معتمدة( ) 1) مختبر الميكانيكا الحيوية والمواد الحيوية  541هط 

 ,هندسة إعادة التأهيلو ،المواسع الحيويةالميكانيكا الحيوية ، ميكانيكا شغل لمواضيع المتخصصة مثل صلتها 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 االنسان.اختبار توافق  ، مقاييس الز ف،جهاداإلر اختبار الشد، اختبا ، تحليل العناصر المحدود،المواسع الحيويةميكانيكا 

 

 ( أ236 ط, 440 هط: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) التصحيحية واألجهزة الصناعية البدائل 542 هط

 البداسل أجهزة إلى باالضافة العامة التصحيح مبادئ ،الصناعية البداسل ومالسمة وتصنيع تصميم بترها، وعمليات والسفلية العلوية األطراف تشريح 

 .الميكانيكي التصميم نظر وجهة من واألطراف بالمفاصل الخاصة الصناعية

 

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

 وسيتم ,multijoint  ركة وديناميكيات المشتركة، الحركة وعلم والميكانيكا، واألوتار العاالت اإلنسان،  ركة لتحليل التطبيقية الهندسية الميكانيكا

 .المهنية الحيوية والميكانيكا التأهيل، وإعادة الرياضة، مجال في التطبيقات عرض

 

 (أ236 ط, 341 هط: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) لألنسجة الحيوية الميكانيكا 546 هط

 الوظيفية،/  الهيكلية العالقات إلى باإلضافة لألنسجة الميكانيكي السلوك في  microctructure  ودور والصلبة، الرخوة لألنسجة الميكانيكي السلوك

 .األعااء وظاسف وعلم األنسجة ميكانيكا بين والتفاعل األنسجة تكيف على عامة نظرة ، للمفاصل الميكانيكي التصرف

 

 ( 440 هط, )نجاس(342 هط: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) والنانوتكنولوجيا البيوممس 550 هط

 تواجه التي والبيولوجية الحيوية الطبية المشاكل ،الدقيق التصنيع تكنولوجيا في الحيوي والتكامل الحيوي البيني السطح وتكنولوجيا الدقيقة المواسع مبادئ

 .بها المرتبطة الهندسية والتحديات والناتوتكنولوجيا الدقيق التصنيع
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 (لمساق يمكن طرحه كمساق إلكتروني)هذا ا (440هط  متطلب سابق:) (ساعات معتمدة 3) البيوتكنولوجية الجزيئية والخليوية 551هط 

 ,، المالسمة، النقل، تركيب وإعادة النمذجة DNAالـ  خ مماثلة مني، استخراج نساوتركيب ووظيفة الحامض النو ،البيتكنولوجيا من منظور هندسي

 .RNAالمجموعات الدقيقة والميكرو   DNAالـ  جميعطرق تكنولوجيا إعادة ت ,الكروموسوع وتنظيم التعبير الجيني

 

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

 الدورة في الدع تيار لتحليل المفاهيم تلك تطبيقات إلى ويتعرض الدع سريان تشوه وعلم والصلب المواسع ميكانيكا في المتعلقة والمشاكل األساسية المفاهيم

 .الفسيولوجية األلياف  ول ومناقشات الرياضية النماذج تحليل الى باألضافة أخرى فسيولوجية تيارات ولتحليل والدقيقة الكبيرة الدموية

 

 (441 هط ،440 هط: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) الصناعية األعضاء 554 هط

 وتطبيقاتها، األنسجة هندسة أساسيات الحيوية، المالسمة فحوصات الحيوية، للمواد والفحوصات الميكانيكية الخواص الحيوية، المواد واستخداع تصنيف

 تصميم السطحي، التحليل تقنيات الخليوية، العالجات, الخليوي للنسيج،االتصال الدقيقة البيئة, وديناميكيتها النسيج وظيفة الصناعي، الحيوي النسيج

 السمع، ضعف أجهزة الصناعية، الكلية الصناعي، البنكرياس الصناعية، الرسة الصناعي، القلب الصناعية، القلب صمامات الصناعي، العاو واداء

 .األعااء استبدال أخالقيات الصناعي، واألنف الصناعي، الكبد الصناعية، الوسطى األذن

 

 ( 551 هط: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) الخلية وهندسة البروتين 556 هط

 باستخداع البروتين بنية لتعديل استراتيجيات ،ووظيفته البروتين بنية بين والعالقة البروتين، تركيب في النانو قوى مقياس دراسة مع البروتين تصنيع

 الخلية بنية لتغيير بهم والتالعب الخلوية العمليات ،البروتين تحليل تقنيات عن عامة لمحة إلى باإلضافة ،والمادية الحيوية، والكيمياء وراثية، تقنيات

 .الوراثية والهندسة البروتين وهندسة الشبكة، ومسار االنزيم،  ركية ذلك في بما ووظيفتها،

 

 ( 441 هط ،440 هط: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) األنسجة هندسة 558 هط

ً  النسيج عبر االنتقال األنسجة، نمو على البناء معمارية تأثير ,لها البيني والسطح والخلية المواد تفاعالت  هندسياً  المحارة األنسجة ،المحارهندسيا

 .والكبد والجلد اللحمي والرباط واألوتار والعظاع الغااريف الستبدال

 

 ( 440 هط:سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) والنانوتكنولوجيا البيونمس 560 هط

 إدارة أجهزة بيوميميتيقا، الحيوية، النانو تقنية ،bionanoensors النانوية، المواد ،األ ياء وعلم الطب في nanoengineeringو النانو علم تطبيق

 .الوراثية والهندسة األدوية لتقديم التصوير، مجال في وتطبيقاتها النانوية الجسيمات والمداواة، التشخيص في وتطبيقاتها البيئية
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 (أ236 ط, 431 طه: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) العصبي الجهاز في واالتصال التحكم 562 هط

 الحسية واألنظمة العصبية الخاليا بين واالتصال الخليوية الديناميكا على التركيز مع العصبي الجهاز في اإلعتيادية العناصر ووظيفة التركيب

 .والمستجيبة

 

   (460هط  متطلب سابق:) ساعات معتمدة( 3) التشخيص والعالج باستخدام األمواج فوق الصوتية 563هط 

خر في مبادئ انتشار األمواج الصوتية وفوق الصوتية، موجه المستوى والمقاومة الصوتية المميزة، كيف تنتقل األمواج فوق الصوتية من وسط إلى آ

واالنتقال، تأثير دوبلر، الصفيحة الداسرية والمجالين القريب والبعيد الخاصين بها، التأثير  االرتداد التي االنبعاث المستوي والماسل، معاملي 

رات الحيوية البيزوكهرباسي، الحزمين المحوري والجانبي، األنواع المختلفة للنُسُق الخاصة باألمواج فوق الصوتية، طرق اإلرسال واالستقبال، التأثي

 وه الموجه، تصميم جهاز أمواج فوق صوتية كامل إلستخدامه إما للتشخيص أو للعالج.لألمواج فوق الصوتية، تش

 

 (431 هط ،301 هط: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) الحيوية المعلومات علم 564 هط

 ،منها المكونة البروتينات وسلسلة  RNA والـ DNA الـ وفهم الجينات من العالقة ذات البيولوجية المعلومات ، الكمبيوتر وعلوع الجزسية البيولوجيا

 .المجال هذا في علمية وأبحاث رسيسية تطبيقات ، والبروتينات RNA والـ DNA للـ الحسابية والطرق وتحليلها المعلومات الستخراج شاملة مراجعة

 

 ( 460هط  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3) التصوير بالرنين المغناطيسي 565هط 

الوساسل التشخيصية بواسطة المجال المغناطيسي،  أزمان التراخي  للمواد المختلفة في الجسم، الملفات ،األساس الفيزياسي لظاهرة الرنين المغناطيسي 

ر، وجهاز التحليل وسلسلة الموجة الناباة، تركيبة جهاز الرنين المغناطيسي، تقنيات التصوير، التشوهات في الصو ,الترددية وملفات التردد الراديوي

 ي.فالطي

 

 (أ236 ط ،341 هط: سابق متطلب( )معتمدة ساعات 3) المساعدة والتكنولوجيا التأهيل إعادة هندسة 566 هط

 أنشطة على وتأثيرها والحركية، الحسية اإلعاقات ،اإلعاقة من يعانون الذين األفراد  ياة نوعية وتحسين اإلنسان جسم وتكامل لتحسين الهندسة مبادئ

 االتصال وطرق الكمبيوتر وأجهزة المواقع، وتحديد للجلوس أماكن التنقل، ذلك في بما العاهات هذه تسببها التي للمشاكل الهندسية والحلول اليومية الحياة

 .البيئي والتحكم المعززة

 

 (411هط  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3) األجهزة العالجية 567هط 

جهاز ضابط النبض، جهاز الصدمة الكهرباسية، جهاز ماخة األكسجين، القلب االصطناعي الكامل،  ،الطبي العالجي مبادئ العالج ووظيفة الجهاز

العالج جهاز تفتيت الحصى، الكلية الصناعية، جهاز التخدير، جهاز التنفس االصطناعي و دات الجرا ة الكهرباسية، أجهزة العالج الطبيعي، أجهزة 

العالج بالليزر أجهزة العالج بالحث الكهرباسي،  المعينات للمكفوفين قوقعة األذن المزروعة،  اضنة  ,عالج الفوق صوتيبأمواج الراديو، جهاز ال

 األدوية.ب الجسم تزويدلجهاز الذكي ال ديثي الوالدة و
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 ( 411هط  متطلب سابق:)( معتمدة ساعات 3)مقدمة في البصريات الطبية الحيوية  569هط 

 الطيفي، والتحليل الاوسي، والتصوير البصرية، واألجهزة الكهرومغناطيسية، والموجات األنسجة، بصريات لعلم النظرية مبادئالو ساسياتاأل

 .biophotonic وتكنولوجيا الطبية، والتطبيقات الليزر أساسيات

  

 (301، هط 230هط  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3)االكلينيكية المعلومات الطبية والهندسة الطبية  580هط 

الشبكات  طرق بناء نظم  المعلوماتية الطبية، النماذج العملياتية والمعلومات، استخراج المعلومات الطبية وتقديمها، استرجاع المعلومات وعرضها،

بية المهنية، التطبيقات السريرية لنظم الطبية، تبادالت االتصاالت الطبية، األمان في شبكات العناية الصحية، نظم االستشعار الطبي عن بعد، األنظمة الط

 المعلومات.

 

 (301، هط 230هط  متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3) نظم ادارة العناية الصحية 581هط 

مواد العناية  بدالبيئة العناية الصحية، ادارة التقنيات الطبية استرايجيات العناية الصحية، التخطيط، االستغالل، التقدير التقني والتقييم، مخططات است

ية، نظم االدارة الصحية، انماط االدارة وتطوير الموارد البشرية، برامج ادارة السالمة، ادارة الخطوره، ادارة نظم المعلومات، نظم ادارة العناية الصح

 الالسلكية، برامج ادارة األجهزة الطبية، نظم ادارة الصيانة باستخداع الحاسوب.

 

 ( حسب الموضوع متطلب سابق:ساعات معتمدة( ) 3) موضوعات خاصة 590هط 

 محاضرات ومناقشات تُعنى بالتطورات القاسمة في مجاالت الهندسة الطبية الحيوية  ديثة النشر.

 

 (ساعة معتمدة  117إنهاء  متطلب سابق:) (ساعات معتمدة 1) 1مشروع تخرج   591 هط

المتعلقة بالهندسة الطبية الحيوية في مجال دراستهم بحيث يطبقوا ما تعلموه لحل هذه المشكلة  يتيح للطالب الفرصة التوسع في إ دى المشاكل أو القاايا

يقوع الطالب بكتابة تقرير قصير يتامن األعمال السابقة  ول نفس الموضوع، الخبرة والمعرفة  ,لما فيه خدمة المجتمع المحلي والمجتمع ككل

 بالموضوع المراد دراسته، وكذلك تقييم للنتاسج.

 

  ( 591هط ، 490هط  متطلب سابق:) (ساعات معتمدة 3) 2مشروع تخرج  592هط 

بمحاولة  ول إ ودى المشواكل فوي مجوال الهندسوة الطبيوة الحيويوة والتوي توم بحثهوا فوي مشوروع يقوع الطالب باجراء األعمال المخبرية والتطبيقية المتعلقة 

بعود ذلوك توتم مناقشوة المشوروع  ,يقوع الطالب بكتابة تقرير تقني كامل يتامن البحث، التصميم، النتاسج، التحليل، ومقتر وات إلسوتكمال البحوث ,1 تخرج

 ن بحثه.اماع لجنة متخصصة بعد أن يقدع الطالب عرضا ع

 

 


